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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur musiker inom den afroamerikanska 
musiktraditionen ser på sitt musikaliska lärande. Deltagarna har haft olika musikaliska 
bakgrunder så som låtskrivare, frilansmusiker och instrumentallärare. Undersökningen tar sin 
teoretiska utgångspunkt ur ett kulturpsykologsikt perspektiv där synen på lärande ses som en 
process som utvecklas mellan individer i en lokalt rådande kultur. Informanterna har i 
undersökning fått prova att spela lap steel och dobro i fyra olika stämningar som därefter 
avslutats med en intervju. Vid dessa tillfällen har deltagarna reflekterat och delat med sig av 
sina åsikter och erfarenheter som berör deras musikaliska lärande.  
 
Resultatet av undersökningen pressenteras i tre kategorier som jag i detta arbete kallar för, det 
speltekniska perspektivet, gehöret och det visuella lärandet samt det musikaliska uttrycket. 
Dessa tre kategorier återspeglar vilka parametrar informanterna intagit och redogjort för när 
de reflekterat över sitt musikaliska lärande. Undersökning visar i detta på en nyansrikedom 
som berör musikaliskt lärande där både likheter och olikheter bland de medverkande 
informanterna redovisas.  

 

 

 
Nyckelord: Lärande, musikaliskt lärande, lap steel, dobro, lap slide, gehör, visuellt lärande, 
uttryck 
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1 Inledning och syfte 

De senaste åren har lap steel-gitarren fått en stor plats i mitt liv som musiker. Jag är i grunden 
gitarrist men har den senaste tiden ägnat mig mycket åt att spela lap steel. Instrumentet har jag 
spelat i olika sammanhang både på konserter och på inspelningar. 2013 gjorde jag även mitt 
metodikarbete med utgång från lap steel då jag transkriberade låtar och solon för lapsteel för 
ett framtida undervisningssyfte. Den senaste tiden har även mitt intresse för dobro blivit större 
då jag upplever att detta instrument har ett nära släktskap med lap steel.  

1.1 Val av ämne 

Mitt intresse för instrumentalmetodik har under min tid på Kungl. Musikhögskolan (KMH) 
vuxit sig större. Min egen uppfattning är att det är ett stort område där elever, studenter och 
musiker ofta har olika erfarenheter och uppfattningar om sin eget lärande. Min upplevelse är 
att det finns många olika parametrar som samspelar inom instrumentalt lärande, och att det 
skiljer sig från person till person kring hur man bäst lär sig ett instrument. Genom att jag själv 
har fått reflektera över min egen inlärningsförmåga under min tid på KMH upplever jag att 
jag fått bättre kännedom om mitt musikaliska lärande och därmed utvecklats som musiker. 
När jag började spela lap steel är min uppfattning att jag kunde dra nytta av mitt sätt att 
reflektera kring min inlärningsförmåga vilket jag upplever har lett till en större medvetenhet 
om mitt sätt att se på musikaliskt lärande. Detta har lett till att jag har intresserat mig för hur 
andra musiker ser på sitt lärande inom musik. Jag avser med detta arbete undersöka musikers 
lärande genom att undersöka hur dem ser på detta och kopplar sina kunskaper till lärande av 
lap steel och dobro.   

1.1.1 Lap slide 

I denna undersökning har jag valt att ta in två instrument, dobro och lap steel. Gemensamt för 
dessa instrument är att dem båda har släktskap till gitarren. Precis som gitarren har de sex 
strängar som man knäpper med fingrarna eller med plektrum. I min text kommer jag att 
benämna dessa instrument som lap slide. Lap kommer från engelskan och betyder knä då man 
har instrumentet liggandes i knät och att det spelas diagonalt med ett slidestål, som är ett stål 
som intonerar strängarna med och som gör att man kan spela glissando mellan tonerna. 
Vanligast är att dessa instrument är stämda i ett öppet ackord. Ett öppet ackord avser att 
instrumentet är stämt i ett klingande ackord. Vanligt förekommande stämningar är: öppet D, 
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öppet E, öppet, G, öppet C6 och öppet E6 men andra stämningar förekommer. Vissa 
stämmer den inte i ett öppet ackord utan stämmer den som en vanlig gitarr.  

Dobro benämns under kategorin resonatorgitarr. Med det innebär det att det är ett akustiskt 
instrument som i förhållande till sin storlek är väldigt ljudstark eftersom att det i instrumentets 
kropp sitter en kon som gör att det blir en stor och ljudstark resonans. Vissa dobros är precis 
som en gitarr, är stämd likadant och spelas på samma sätt. Därför finns två olika typer av 
dobros; roundneck och squareneck. En roundneck har en vanlig gitarrhals och fungerar precis 
likadant som en gitarr. En squareneck har en fyrkantig hals och hög stänghöjd, vilket gör att 
det enda möjliga sättet som detta instrument går att spela på är att ha det liggandes diagonalt i 
knät och intonera stängarna med ett slidestål. 
(http://www.rickenbacker.com/history_early.asp)  
 
Den första lap steel- gitarren såg dagens ljus omkring 1889. Den uppfanns på Hawaii av 
Joseph Kekuku. Kekuku kallade själv inte instrumentet för lap steel, instrumentet fick namnet 
Kika Kila som till engelska översätts Steel Guitar. När amerikanska fastlänningar fick se 
instrumentet för första gången kallade dem instrumentet för lap steel. Då instrumentet spelas 
med ett stål som intonerar strängarna, och man har instrumentet liggandes i knät.  
Instrumentet såg i formen ut som en vanlig akustisk gitarr. Men för att kunna spela 
instrumentet med ett stål som intonerar strängarna var stränghöjden högre än på en vanlig 
gitarr. Lap Steel är idag ett elförstärkt instrument. På grund av dess hawaiianska ursprung 
kallas ibland instrumentet för Hawaiian Laps Steel. Den första Lap Steel som serieproducerats 
gjordes av företaget Rickenbacker år 1931, och kallas i folkmun för ”Frying Pan”, eftersom 
den påminner om en stekpanna i sitt utseende.(http://www.hsga.org/history.htm), 
http://pedalpro.co.uk/folderIndex/folderHTML/SGhistory01.html  

1.2 Tidigare Forskning  

Det har varit svårt för mig att hitta relevant forskning som specifikt behandlar musikaliskt 
lärande av lap slide. Jag har därför valt att titta på forskning som behandlar musikaliskt 
lärande ur ett bredare perspektiv. 
 
Inlärning kopplat till musik kan ses som ett stort område där olika undervisningstraditioner 
genomsyrat undervisningen genom århundraden. Dagens musikpedagogiska 
forskningsområde tar upp olika aspekter på lärande. Hultberg (2009) tar upp aspekter som är 
relaterade till musikaliskt lärande och musikpedagogik. I en vetenskaplig artikel som hon 
skrivit begreppsliggörs processer och fårhållningssätt som är viktiga för individens egna 
musikaliska lärande. Hultberg (2009) skriver att för att förstå lärandeprocesser inom musik 
blir en fråga om hur musiker interagerar med musik viktiga. Det är också väsentligt att 
undersöka vilken etablerad kunskap musiker tillägnar sig i den musiktradition de ramat in den 
lokala lärandesituationen. Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv beskriver Hultberg musikaliskt 
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lärande genom musicerande. Hultberg har låtit göra fallstudier bland musikerstudenter, 
ungdomar som musicerar, instrumentallärare och undervisande musiker. Hultberg (2009) har 
låtit ta fram en möjlig förklaringsmodell av musikaliskt lärande. Modellen avser i första hand 
instrumentalt musicerande i kulturellt mångfacetterat samhälle med att varierat musikutbud 
och en lättillgänglighet att upptäcka musik. Här beskriver hur lärare möter elever som är 
musikaliskt erfarna lyssnare men som saknar förmåga att omsätta sina erfarenheter i sitt eget 
musicerande. Hultberg definierar också skillnaden mellan lärande och kunskapsutveckling i 
musikpedagogiska sammanhang. Här nämner Hultberg att lärande kan ske utan någon 
kunskapsutveckling med inte det omvända, för att kunskapsutveckling ska ske krävs 
reflektion. 
För mitt arbete innebär detta arbete att jag som Hultberg ska försöka undersöka vilken 
etablerad kunskap musiker tillägnar sig inom sin lokala musiktradition. Min uppfattning är att 
mitt arbete knyter an till Hultbergs undersökning på så vis att jag vill undersöka vilka 
parametrar musiker anser vara viktiga samt vilka kunskaper musiker tillägnar sig i sin lokala 
musiktradition. Det innebär för mittarbete att jag avser undersöka hur deras syn på lärande 
eller musikaliska erfarenhet omsätts i deras lärande och musicerande. Det innebär också att 
informanterna i intervjuerna får reflektera över sitt lärande och dela med sig av sin syn på sitt 
eget lärande och kunskapsutveckling.  
 
Holgersson (2011) har i sin doktorsavhandling gjort kvalitativa studier som syftar till hur 
musikhögskolestudenter förhåller sig till den kunskap som distribueras på 
instrumentalundervisningen. Holgersson har i denna avhandling förhållit sig till sin 
undersökning utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv. I avhandlingen beskrivs att resultatet 
av studien är att de deltagande studenterna i huvudsak intar tre olika förhållningssätt som till 
kunskap som distribueras, reflekterande navigering, anpassning och indifferens. Holgersson 
beskriver att reflekterande navigering syftar till att studenten förhåller sig till den kunskap 
som distribueras från deras lärare på ett respektfullt sätt. Anpassning syftar till att studenten 
anpassar sig efter kunskap om kulturella verktyg deras lärare delar med sig av. Studenterna är 
här måna att ta del av så mycket kunskap som deras lärare delare med sig av. Indifferens kan i 
studien ses som ett ointresse studenten har till den kunskap som läraren distribuerar.  
Denna undersökning är av intresse för min undersökning eftersom det behandlar hur den 
lärande ser och resonerar kring musikaliskt lärande. Vad som skiljer mitt arbete från 
Holgerssons är att jag vill undersöka hur musiker förhåller sig till musikaliskt lärande och 
musikaliskt uttryckt inte specifikt kunskap som distribueras från lärare till student. I 
Holgerssons resultatdel finns utdrag och citat studenterna gör under sina 
instrumentallektioner. Min uppfattning är att det som sägs vid dessa tillfällen anknyter till 
begrepp om musikaliskt lärande kring studenternas reflektioner.   
 
Saar (1999) har gjort en avhandling om unga musikers lärande. Saar säger att den 
musikpedagogiska forskningen kan delas in i fyra studieområden; didaktik och 
läroplansforskning, socialisation, musikalisk utveckling samt studiet av musikaliska 
processer. Det är framförallt hur Saar beskriver musikens socialisation som jag anser att 
denna avhandling kan kopplas till min egen undersökning. Detta studieområde syftar till att 
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studera i detta fall musikaliskt lärande utifrån perspektiv som exempelvis klass, kultur och 
modernitet. Saar nämner under denna rubrik en musikpedagogisk slutsats som tagits ur detta 
perspektiv, och det är att avståndet mellan notbunden och gehörsmässig tradition är stor och 
att detta förhållande påverkar undervisningen. Trots att Saar använt ett fenomenografiskt 
perspektiv och inte ett kulturpsykologiskt perspektiv så kan jag koppla Saars avhandling till 
min undersökning genom att undersöka musikers förhållande till gehör och notbundna 
musiktraditioner. 
 
Genom att göra en studie med yrkesverksamma musiker är avsikten att göra en 
kulturpsykologisk studie som tar upp musikerns förhållande till sin på kunskap, genom 
reflektioner av sin eget musikaliska lärande. Studien kommer genom ett kulturpsykologiskt 
perspektiv undersöka musikers förhållande till musikalisk kunskap. Syftet av att knyta an till 
tidigare forskning är för att se om resultatet av min studie på något sätt överensstämmer med 
vad forskare sagt och om det är något i min undersökning som skiljer den från tidigare 
forskning.  

1.3 Kulturpsykologiskt perspektiv 

Holgersson (2011) beskriver i sin avhandlig hur han gjort sin studie utifrån ett 
kulturpsykologiskt perspektiv. Här beskriver Holgersson att det kulturpsykologiska 
perspektivet syftar till hur man ser olika individers handlingar i samverkan med de lokala 
kulturer som undersöks. Kunskapsutveckling kan man med detta begrepp förstå som något 
som sker i relation mellan individer i en lokal kultur där vissa konventioner förekommer. 
Kunskap förmedlas och distribueras mellan individer och kulturer i form av exempelvis 
texter, dokument och sociala sammanhang. Hultberg (2009) beskriver det kulturpsykologiska 
perspektivet på så vis att det handlar om musiktraditioner och sociala traditioner som präglar 
den lokalt rådande traditionen, samt musikers tidigare erfarenheter av lärande.  
 
Bruner (2002) har på nio punkter formulerat vad som kännetecknar ett kulturpsykologiskt 
perspektiv. Väsentliga teser för detta arbete har dessa teser varit: Den perspektivistiska tesen. 
Med den menar Bruner (2002) att det handlar om att förstå innebörden av ett faktum. 
Innebörden eller betydelsen är relativ i förhållande till det perspektiv ett fenomen konstrueras. 
Att förstå ett fenomen på ett sätt utesluter inte att det kan tolkas på olika sätt. Man måste som 
uttolkare vara medveten om betydelsen av alternativa meningar som kan tillskrivas ett 
fenomen. Gullö (2010) säger att det är interaktionen mellan olika perspektiv som bildar det 
kulturella livet. Bruner (2002) beskriver den restriktiva tesen. Denna tes syftar till människors 
begränsningar i att skapa mening. I detta säger Bruner att de former för meningsbildande som 
är tillgängliga för människor inom en viss kultur är begränsade. Denna tes syftar till hur 
människors medvetande fungerar. Gullö (2010) beskriver att detta syftar till att människor 
drivs av sina egna intuitioner för att skapa mening. Det handlar också om människans 
begreppsmässiga begränsning att kunna aspekter som tid, rum och samband mellan orsak och 
verkan. Bruner (2002) beskriver resonemang kring utbildningsmässiga konsekvenser kan vara 
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omfattande och komplicerade. Här talar Bruner om en kulturell verktygslåda som han menar 
bör användas om människor i pedagogiska sammanhang ska kunna överskrida sina medfödda 
förutsättningar. Gullö (2010) säger att i verktygslådan ryms verktyg som får den lärande att 
överskrida sina förutsättningar och begränsningar. Gullö säger att det i musikaliska 
sammanhang kan verktygslådan handla om exempelvis musikteori, noter och musikaliska 
begrepp som används inom yrkets praktiserande.  
 
Det kulturpsykologiska perspektivet blir den teori som jag avser tillämpa i mitt arbete. Genom 
att genomföra min studie efter ett kulturpsykologiskt perspektiv innebär det för mig att se hur 
informanterna förhåller sig till de sociala och lokalt rådande traditioner som undersöks sett ur 
en musikpedagogisk synvinkel. 
 
1.3.1 Konventioner 
Holgersson (2011) ger en beskrivning av konventioner. Här beskriver han det som ett slags 
regelsystem som vuxit fram ur olika kulturer. Det kan i musikaliska sammanhang förstås som 
olika genrer där stiltypiska drag utvecklats och tagit form. Hultberg (2009) skriver att 
konventioner har en central plats i lärande genom instrumentalt musicerande. Hon menar att 
utan detta är inte musikkulturellt lärande möjligt, dvs. lärandet i förhållande till en viss genre 
eller musikstil. Holgerson (2011) beskriver att kunskap om konventioner och hur dessa 
struktureras kan ses som ett verktyg för musiker att orientera sig. Musikern erbjuds bl.a. 
genom konventioner en historisk förankring och en kanon att förhålla sig till.  
 
De informanter som valt att delta i undersökningen är alla verksamma musiker inom 
populärmusik. Tre personer av fyra är utbildade på musikhögskolan. De är verksamma inom 
ett specifikt kulturellt område där kunskapsutveckling sker mellan individer i samverkan med 
andra musiker och där en rådande kultur förekommer. Det innebär för arbetet att se hur 
informanterna förhåller sig till konventioner och hur det påverkar deras musikaliska lärande i 
förhållandet till genrer och stiltypiska drag i musiken.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Musikaliskt lärande kan te sig brett och omfattande då det finns en mängd olika instrument, 
genrer, och kulturer där olika konventioner förekommer. Genom att göra en studie av 
instrumentalister och vokalister verksamma inom den afroamerikanska musiktraditionen avser 
detta arbete bidra med en fördjupad förståelse kring musikers syn på sitt musikaliska lärande.  
 
Syfet med detta arbete är att bidra med kunskap och förståelse för olika metoder musiker 
tillämpar i sitt musikaliska lärande.  
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1.4.1 Forskningsfrågor 

 
• Hur ser instrumentalister och vokalister inom den afroamerikanska musiktraditionen 

på sitt musikaliska lärande? 
 

• Hur kan lap slide - gitarrer används som pedagogiskt verktyg inom 
gitarrundervisning?  

 
• Hur kan lap slide användas inom musikaliska sammanhang och bidra till en större 

kulturell breddning och spridning?  
 
 
Dessa forskningsfrågor låg till grund för hur intervjufrågorna formulerades. Ur dessa tre 
grundläggande frågor utvecklades fler djupgående frågor som riktades deltagarna som 
individer.  
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2 Metod 

Undersökningen tog sin början i att informanterna fick pröva på att spela lap slide i fyra olika 
stämningar. Informanterna som alla var musiker verksamma inom den afroamerikanska 
musiktraditionen hade alla olika huvudinstrument som sitt eget. Två av informanterna hade 
lap slide som huvudinstrument, två av informanterna hade prövat på att spela instrumenten 
tidigare. Trots att två av informanterna var vana vid instrumenten blev det en pedagogisk 
utmaning för dem att spela det i en stämning som dem själva inte var vana vid. Genom att 
stämma instrumenten i olika stämningar fungerade detta som en metod att lägga 
informanterna på en jämbördig kunskapsnivå. På så vis kunde de informanter som var vana 
vid instrumentet agera som nybörjare då dem fick pröva på att spela i en stämning som för 
dem var ovan.  
 

2.1 Deltagarna 

Gemensamt för samtliga deltagare var att dem alla var yrkesverksamma musiker. För att 
genomföra undersökningen med utgång från lap slide valdes två informanter ut som hade 
erfarenhet av att spela lap steel och dobro. De två övriga hade uttryckt en önskan att få lära sig 
spela lap slide, och valdes till undersökningen ut för att dem med sina analyser av lärande 
kunde bidra med reflektioner ur ett annat perspektiv än de redan erfarna lap slide-musikerna. 
 

Kalle: Kalle jobbar som ljudtekniker och frilansmusiker. Hans huvudinstrument är slagverk. 

Peter: Peter är utbildad vid bl.a. Kungl. Musikhögskolan. Han är gitarrist och sångare och 

spelar dobro.  

Elsa: Elsa är gitarrist, pianist sångare och låtskrivare. Hon utbildar sig vid Kungl. 

Musikhögskolan. 

Mats. Mats är bl.a. utbildad vid Kungl. Musikhögskolan och arbetar både som frilansande 

gitarrist och som gitarr och ensemblelärare. Han spelar gitarr, lap steel, pedal steel, och piano.  
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2.2 Val av metod 

För att genomföra denna undersökning utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv blev det 
viktigt för mig att använda en forskningsmetod som stöder detta perspektiv. Ur Bruners 
perspektivistiska tes (2002) belyser han hur det handlar om att förstå innebörden av ett 
faktum. Han nämner i denna tes att innebörden av ett fenomen kan tolkas på olika sätt. Då jag 
skulle göra en undersökning som syftar till hur olika individer samverkar i en lokalt rådande 
kultur behövde jag hitta en forskningsmetod som stöder dels utrymmet av tolkning i en 
undersökning samt en metod som intresserar sig för mening och innerbörder av en 
undersökning. Bruner (2002) beskriver hur utbildningsmässiga konsekvenser kan vara 
komplicerade och omfattande. Med detta påstående ville jag använda mig av en metod som i 
sig inte avgränsade arbetet i någon större utsträckning. Jag fann de kulturpsykologiska 
perspektiv brett och att jag kunde använda mig utav denna teoretiska förankring i mitt arbete 
om jag arbetade efter en metod som stöder detta. I detta upplevde jag att en kvalitativ metod 
skulle hjälpa mig att genomföra projektet ur en teoretisk inramning. 

2.3 Kvalitativ undersökning 

Kvalitativa metoder kan beskrivas som att de intresserar sig för meningar och innebörder, 
snarare än för statistiska verifierbara samband, (Alvehus 2013). Han beskriver ytterligare att 
en undersökning baserad på kvalitativa metoder inte avgränsar undersökningen speciellt 
mycket. Alvehus (2013) skriver att den kvalitativa metoden handlar om att visa på 
komplexitet och nyansrikedom, och att läsa av och analysera olika typer av sociala 
sammanhang. Idén om att det som människor upplever viktigt är i den kvalitativa 
undersökningen viktigt att försöka ta fasta på.  

Då mitt arbete bestod av att intervjua mina informanter så upplevde jag att det iför 
undersökningen var intressant att läsa om kvalitativa forskningsintervjuer. Hur jag har lagt 
upp mina intervjuer finns att läsa under rubrik 2.3.  

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva mening och 
centrala teman i den intervjuades livsvärld och den intervjuades relation till sin livsvärd. För 
intervjuaren blir det dock viktigt hur jag förhåller mig till detta. Kvale säger att svaren från 
den intervjuade kan innehålla en mångtydighet. Med det menar han att den intervjuades 
uttalanden kan vara måntydiga och spegla motsägelser den livsvärd hon talar om. Där blir 
huvuduppgiften för den som genomför den kvalitativa undersökningen att förstå det den 
intervjuade säger. Kvale (1997) skriver också att den som genomför undersökningen tolkar 
vad som sägs av informanten och hur det sägs. Här beskrivs hur den kvalitativa 
forskningsintervjun har som mål att förhålla sig nyanserad till olika beskrivningar av ett 
fenomen. Kvale tar upp att beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas. 
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2.3.1 Tolkning  

Alvehus (2013) beskriver den kvalitativa metoden som en tolkande forskningsmetod. Han 
beskriver att syftet med tolkning är att man som uttolkare ska bidra till en mer generell 
förståelse av ett fenomen. Det handlar om tolkningar av ett fenomen som bidrar med ökad 
kunskap och som säger något av vikt till andra som också är intresserade av fenomenet som 
det forskas på. Tolkningen blir på så vis knuten till en vetenskaplig teori.  
 
Tolkningens betydelse innebär att undersökningen är inspirerad av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Hermeneutiken är ett stort område i sig, och jag har hämtat inspiration i sättet 
man ser på tolkning inom hermeneutiken. Med det vill jag belysa att arbetet inte är en 
hermeneutisk studie, dock är arbetet hermeneutiskt inspirerat. Thurén (2007) beskriver 
hermeneutiken som tolkningslära, och säger att utöver empiri och logik så bygger 
hermeneutiken också på inkännande. Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att 
förstå människor, människors handlingar och resultat av hennes handlingar. Thurén säger 
dock att tolkningen kan påverkas av tolkarens, värderingar, tolkarens förförståelse och 
kontexten det sker i. Gustavsson (2003) skriver att de hermeneutiska vetenskaperna söker 
efter möjliga innebörder hos sina informanter. Innebörder och meningssammanhang 
förmedlas och förstås i första hand genom språklig tolkning. Tolkning är därför de 
hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform.  

Min personliga uppfattning är att det kulturpsykologiska perspektivet lämpar sig bra till den 
kvalitativa forskningsmetoden. Jag upplever att tolkningens betydelse är viktig i mitt arbete i 
att undersöka musikaliskt lärande kopplat till individen reflektioner inom en socialt rådande 
kultur.  

2.4 Intervju 

För att genomföra en kvalitativ undersökning ur ett kulturpsykologiskt perspektiv så valde jag 
att genomföra intervjuer med informanterna. Jag upplevde att jag genom intervjuer kunde 
förhålla mig till mina forskningsfrågor genom att informanterna fick dela med sig av sina 
upplevelser vid dessa intervjutillfällen. Lantz (1993) skriver att syftet först måste formuleras 
kring undersökningen, och att undersökningens syfte i sin tur avgör metodvalet av vilken 
intervjumetod som lämpar sig till arbetet. Gustavsson (2003) beskriver sin syn på bra ställda 
frågor på så sätt att dem bör vara enkelt och klart formulerade. Frågorna bör inte innehålla 
påståenden eller negationer, på så vis kan respondenten bli förvirrad eller vilseledd. Frågorna 
bör vara ställda på ett sådant sätt att dem inte är ledande. Och till sist bör frågorna bara beröra 
en aspekt i sänder.  
 
Intervjuerna med deltagarna var semistrukturerade. Alvehus (2013) beskriver den 
semistrukturerade intervjuformen som att intervjuaren följer ett formulär med öppna frågor 
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eller bredare teman som ett samtal centreras kring. Respondenten har i detta fall stor möjlighet 
att påverka intervjuns innehåll. I ju med detta blev min roll som intervjuare att försöka vara 
mer aktiv i mitt lyssnande och i vissa fall vara beredd på att komma med en del följdfrågor. 
Alvehus (2013) skriver att intervjuarens roll i den semistrukturerade intervjumetoden kommer 
alltmer i bakgrunden och kan komma att bestå mycket av uppmuntrande fraser och gester just 
för att ge respondenten stort utrymme att uttrycka sig. För mitt arbete innebar denna 
intervjuform att respondenterna skulle ha möjlighet att med sina svar påverka intervjun. Det 
innebar att min roll som intervjuare blev att jag hamnade mer i bakgrunden. Utfallet av denna 
intervjuform blev att intervjusvaren i många fall blev relativt långa.  

Min uppfattning är att intervjun blev ett viktigt verktyg att ur ett kulturpsykologiskt 
perspektiv genomföra min studie. Genom att respondenterna fick berätta om sin syn på 
musikalisk kunskap, musikaliskt uttryck och spelteknik upplevde jag som intervjuare att den 
halvstrukturerade intervjun passade mitt kulturpsykologiska perspektiv i att se på kunskap 
som distribueras. Bruner (2002) säger att det inom ett kulturpsykologiskt perspektiv inte är 
möjligt att observera individens tänkande. Det som studien undersöker är det som görs 
tillgängligt genom individens syn på kunskap och insikter genom deras berättelser.  

2.4.1 Insamling av data  
 
Alvehus (2013) tar upp aspekter på varför det är en god idé att spela in sina intervjuer och 
jämför kortfattat vad som skiljer en inspelad dokumentation mot anteckningar. Han tar här 
upp att det kan vara en trygghet för de intervjuade att samtalet spelas in, då informanten vet 
om att det som sägs kommer att uppfattas ord för ord. Alvehus beskriver vidare att, en risk 
med anteckningar är att det som sägs förändras längs vägen.  

Jag träffade de fyra informanterna enskilt vid fyra tillfällen under höstterminen. Jag valde att 
videodokumentera intervjuerna då jag fann denna metod hade många fördelar. En viktig 
fördel var att jag i efterhand kunde gå tillbaka till det inspelade materialet där allt som 
respondenterna sagt fanns samlat på film. Jag kände också en trygghet i att som intervjuare 
inte behövde föra anteckningar under de pågående intervjuerna och jag upplevde att jag 
således kunde vara mer aktiv i mitt lyssnande vilket Alvehus (2013) säger är en viktig del 
inom den semistrukturerade intervjuformen. Det kan också vara en svårighet att föra 
anteckningar tillräckligt fort under intervjun samtidigt som att man ska vara en god lyssnare. 
Jag upplevde att det var en trygghet för mig att undersökningen videodokumenterades, då allt 
som sagts under intervjun fanns filmat och därmed fanns ju även ljudupptagningar. Jag kunde 
här ta direkta citat från mina informanter och känna en säkerhet i att vad som sagt finns 
dokumenterat och sparat. Dock innebar det att jag som intervjuare fick vara medveten om 
vilka begränsningar som fanns med att videodokumentera intervjuarena. Det kunde innebära 
att informanterna inte kände sig avslappnade inför detta och att det kunde hämma i deras sätt 
att uttrycka sig.  
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Kamerans placering i rummet riktades enbart mot informanterna som blev intervjuade. Jag 
hade en fast placering av kameran och därför filmades alla intervjuer på samma sätt. Jag som 
intervjuare såg till att inte vara med i bild då jag endast ville vara uppmärksam på det som 
sades av mina informanter. Detta var ett personligt val då jag i transkriberingsarbetet av mina 
intervjuer inte ville få med mina gester och mitt kroppsspråk på bild för att istället helt kunna 
koncentrera mig det informanterna under intervjuerna hade sagt. De filmade intervjuerna 
transkriberades därefter. I detta arbete upplevde jag en fördel att intervjuerna filmades. Var 
det något jag i processen av transkriberande som jag missat kunde jag spola tillbaka filmen 
och således skriva ned det som jag missat att transkribera. Jag upplevde också att film gjorde 
det lättare att tyda vad informanterna sa. Genom att kunna se deras ansiktsuttryck samtidigt 
som man hör talet gjorde att jag fann en tydlighet i detta. Var det något som var svårt att 
uppfatta rent artikulationsmässigt så kunde jag se på informanternas ansiktsuttryck och läsa 
deras läppar om något lät otydligt i ljudupptagningen.  

 
2.5 Etiska överväganden  
Forsman (2002) har för vetenskapsrådet sammanställt en artikel om etiska regler man bör 
förhålla sig till inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Jag var i min 
undersökning mån om att mina informanter inte skulle kunna bli identifierbara av 
utomstående och andra läsare. Informanterna informerades om detta inför mina 
undersökningar. Informanternas namn är inte deras med hänsyn till att personerna i 
undersökningen är anonyma. Nedan följer ett utdrag ur vetenskapsrådets artikel som jag 
förhållit mig till ur etiska synpunkter; 
 

Regel 6 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. 
 

Informanterna är därför inte presenterade med sina riktiga namn. I samband med 
anonymiteten har jag gjort ett övervägande i att inte ange ålder på de deltagande 
informanterna. Jag har valt att göra det av den anledningen att det på så vis skulle vara svårare 
att göra dem identifierbara. 

2.6 Analysmetod  

Analysprocessen kan delas in i tre grundläggande arbetssätt; att sortera, att reducera och att 
argumentera (Alvehus, 2013). Det handlar om att i analysprocessen läsa igenom den mängd 
svar och resultat som studien fått och därefter fundera, analysera och dra slutsatser om vad 
datainsamlingen säger. Analysmetoden beskriver mina arbetsmetoder kring hur jag gått till 
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väga för att just sorterat, reducerat och analyserat materialet och argumenterar för varför det 
har varit viktigt för arbetet.  
 
I analysarbetet blev det viktigt att sortera intervjusvaren. När jag påbörjade intervjuerna 
utgick jag utifrån tolv intervjufrågor. I vissa fall blev dessa intervjufrågor fler då det inom den 
semistrukturerade intervjun fanns utrymme för mig som intervjuare att komma med 
följdfrågor för att få informanterna att utveckla sina resonemang. Dessa tolv frågor utgick från 
mina tre forskningsfrågor var på undersökningen byggde ihop med studiens syfte. Det blev i 
analysarbete viktigt att se hur jag förhöll mig till mina forskningsfrågor för att därefter sortera 
och strukturera svaren inför resultatdelen.  
Det som låg i fokus för analysarbetet var hur musiker såg på musikaliskt lärande kring lap 
slide. För att på ett logiskt sätt få svar på detta innebar en del av arbetet att strukturera det 
insamlade resultatet i olika kategorier. Insamlingen av data strukturerades på följande sätt: 
Alla intervjuer videodokumenterades. Intervjuerna blev olika långa beroende på hur 
informanterna svarade, men dem varade i snitt ca 30 min. Detta låg till grund för hur 
resultatdelen skulle sammanställas.  
 
Det som sades vid intervjutillfällena transkriberade jag. Det blev ett viktigt arbete att gå 
tillbaka till det filmade materialet för att sedan skriva ned vad som sades. I vissa fall ändrade 
jag en del ord och meningsbyggnader då jag transkriberade intervjuerna, eftersom jag 
upplevde att det var svårt att översätta det talade språket i skrift. Och för att det ska bli lättare 
att läsa omformulerade jag en del slanguttryck och ibland engelska låneord och uttryck som 
jag upplever börjar bli vanligare i vårt vardagliga talspråk.  Som jag tidigare nämnt så har det 
varit viktigt att mina informanter är anonyma. Det har varit ett etiskt övervägande som jag 
också informerat deltagarna om inför intervjun. Intervjuerna läste jag igenom flera gånger. 
Detta gjorde att jag fick sätta igång en tankeprocess och reflektera över hur informanterna 
svarat. Jag började därefter en sortering där jag kategoriserade intervjusvaren i olika 
kategorier. Genom att läsa igenom mina intervjufrågor kopplat till informanternas svar, 
började jag att kategorisera mönster och generella drag från svaren i olika färger. Alvehus 
(2013) beskriver det reducerande arbetet som att denna metod är viktig för att kunna beskriva 
händelsesekvenser på ett övergripande sätt. Denna process är driven av de frågor som 
undersökningen ska besvara. För mig innebar det att hitta resonemang och citat som besvarar 
mina forskningsfrågor och som relaterar till undersökningens syfte.   
 
Alvehus (2013) beskriver att analysarbetet syftar till att bidra med begreppsutveckling, som 
innebär att ta fram begrepp eller vidareutvecklingar som speglar det empiriska materialet. 
Detta ligger till grund för arbetet som jag anser underbygger mina slutsatser.  
Då jag började se ett mönster i hur svaret på en viss fråga hade anknytning till ett svar på en 
annan fråga så strök jag över dessa svar med samma färg. Baserat på hur mina informanter 
svarat fick jag fram tre enligt mig tydliga kategorier som berört arbetets syfte och 
forskningsfrågor. Holgersson (2011) skrev om tre olika förhållningssätt som studenter intar 
kring kunskap som distribueras. Jag insåg att det var ett tydligt sätt att kategorisera de 
huvudsakliga ämnesområden som svarar på forskningsfrågan till hans avhandlig. Detta har 
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inspirerat mig till att också kategorisera svaren från informanterna i tre kategorier. I detta 
arbete handlade mycket om att reducera den insamlade mängden av data. I analysarbetet har 
svaret varit i fokus. Jag har valt att publicera hela svar eller citat från informanterna kopplat 
till intervjuerna. Till det har jag valt att med egna ord kommentera det som sagts utifrån en 
analys av de genomgående svaren. Jag har valt att göra så eftersom jag upplever att det känns 
mer lättbegripligt att läsa delar ur svar snarare än att jag publicerar varje fråga till de 
tillhörande svaren från informanterna.  
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3 Resultat 

Detta kapitel visar resultatet av mitt arbete. När jag gjorde mitt analysarbete och sorterade 
intervjusvaren började jag se mönster och teman som intervjuerna kretsat kring. I sorteringen 
av intervjuerna kom jag fram till tre teman som undersökningen berört baserat på 
intervjusvaren. Dessa kategorier av svar har behandlats i detta kapitel och jag har valt att kalla 
dessa teman för det speltekniska perspektivet, gehöret och det visuella lärandet samt det 
musikaliska uttrycket.  
 

3.1 Det speltekniska perspektivet  

 Det speltekniska perspektivet syftar till hur informanterna berört speltekniska aspekter. 
Baserat på svar på frågor om vad dem upplevt som lätt respektive svårt har spelteknik varit ett 
genomgående tema i informanternas svar. Deltagarna har reflekterat över vad dem upplever 
som speltekniskt lätt respektive svårt kring lap slide och delar med sig av sina reflektioner i 
detta område.  

Genom att intervjuerna föregick av att jag tillsammans med de deltagande informanterna gick 
igenom låtmaterial kring lap steel och dobro så kom mina informanter att tala en del om de 
speltekniska aspekterna som berör lap slide-spel. Då deltagarna innan intervjun fick prova på 
att spela fyra olika lap slide - låtar i olika stämningar bidrog det till att dem drog många 
paralleller till det dem just gjort.  
 
En spelteknisk aspekt som informanterna nämnt är högerhandstekniken. Informanterna 
beskriver finmotoriska svårigheter som dem upplevt kring lap slide samt belyser här också 
hur detta kan vara en svårighet för nybörjare som vill lära sig spela instrumenten.  
 

Kalle: Det svåra låg inte i att intonera tonerna rätt med stålet utan det svåra låg i högerhandstekniken och det 
finmotoriska i att hitta rätt ton på rätt sträng. Det var svårt i den låten att få till olika grepp i högerhanden 
genom att hoppa över vissa strängar. 

 
Mats: Många som börjar spela både slide men framförallt lap steel har svårt för att dämpa strängarna i 
högerhanden från början. Det kan lätt låta ”kackafoni”. Är man van kommer det naturligt, man förstår att 
man måste dämpa strängar. Men på nybörjarnivå kanske det är för svårt. För nybörjare skulle man dock 
kunna presentera instrumentet för att dem ska få en känsla hur det låter och spela melodier. 
Elsa: Jag upplever att man har en helt annan kontroll när man spelar vanlig gitarr. Vad jag menar är att du 
inte behöver vara lika ”orolig” över vilka strängar som klingar samtidigt. På en gitarr har du möjlighet att i 
vänsterhanden dämpa de strängar du inte ska spela. Jag upplever att man har mer ”ansvar” med högerhanden 
när man spelar lap slide. Jag upplever att det är lättare att dämpa strängar på en gitarr då högerhanden har 
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lika mycket ansvar som vänsterhanden. Jag kan med hjälp av båda händerna dämpa strängar. När man spelar 
lap slide upplever jag att högerhanden får mycket mer ansvar. Man kan på lap slide slappna av lite mer med 
vänsterhanden. 

 
Dem deltagande informanterna har även gjort reflektioner av den speltekniska aspekten som 
berör vänsterhanden. Här har informanterna gjort jämförelser mellan att spela gitarr och lap 
slide och belyser här skillnader mellan att spela gitarr och lap slide.  
 

Mats: På ett sätt är det som att spela gitarr med ett finger. 
 
Elsa: Intoneringen är också ganska ovant och svårt. Det är en helt annan sak mot att spela gitarr. På en gitarr 
behöver man knappt tänka på att intonera rätt så länge man har ett välstämt instrument.  

 
Dock nämner nedan också Elsa en spelteknisk svårighet som går att tolkas som att det står i 
motsats till hennes ovanstående citat kring högerhandens spelteknik. Citaten i dessa svar kan 
därför tolkas som tvetydiga. 
 

Elsa: På ett sätt upplevde jag att vänsterhandstekniken var det lättaste. Jamfört med en vanlig gitarr tycker 
jag att vänsterhanden har det lite lättare på en lap steel eller dobro. 

 
Speltekniska aspekter som behandlar lap slide-instrumentens begränsningar har även 
behandlats av informanterna. En del informanter har även belyst att begränsningar också kan 
medföra möjligheter i det musikaliska utövandet.  
 

Kalle: På en gitarr har jag större möjligheter att ta ett ackord på olika sätt. Jag kan exempelvis spela ett 
ackord med öppna strängar men också ta samma ackord högre upp på halsen som ett barréackord. På så vis 
är lap slide för min del ett mer begränsat instrument. 

 
Peter: Så länge man spelar melodier så finns inga begränsningar, då finns mest möjligheter. Men när det 
gäller ackord så begränsas man ganska snabbt. På en gitarr eller bas som har band krävs det inte riktigt 
samma finkänsla för att träffa rätt vad gäller intonering. 

 
Reflektioner av speltekniska möjligheter har gjorts som för musikaliskt lärande av lap slide är 
viktiga att belysa. Dessa reflektioner har informanterna beskrivits som vilka möjligheter man 
som lap slide-instrumentalist har dels genom slide-stålets speciella funktion men också vilken 
funktion man som instrumentalist får i musikaliska sammanhang när man spelar lap slide.  
 

Mats: Jag gillar dels den sångbara kvalitén som jag nämnt. Jag har en annan kontroll över vibratot. Jag kan 
växla mellan stort och litet vibrato. Jan visar på sin lap steel: Man kan använda sig av flashioletter, och ta en 
flashiolett och glida med sliden på den. Han visar också effekter man kan göra genom att slå an strängarna 
bakom stålet. Han talar här at han använder det som en sound effekt. 

 
Peter: Bara en sådan sak som att man har en lapsteel eller en dobro liggandes i sitt knä och att man spelar 
diagonalt, jämfört med att man håller i en gitarr på ett annat sätt gör stor skillnad. Min funktion i musikaliska 
sammanhang är annorlunda när jag spelar dobro jämfört med när jag spelar gitarr. 
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3.2 Gehöret och det visuella lärandet 

Gehöret och det visuella lärandet syfar till två faktorer som informanterna beskrivit som 
viktiga i deras musikaliska lärande. Gehör och visuellt lärande kan ses som två verktyg 
informanterna tillämpar då dem övar, lär sig och studerar musik. Gehöret syftar till hur man 
påverkas av det man hör. Det kan också vara en musikaliskt klingande idé man får som man 
sedan överför på sitt instrument eller tillämpar i andra musikaliska sammanhang. Det visuella 
lärandet syftar till hur informanterna förhåller sig till det dem ser när dem spelar. Det handlar 
om hur man med synen överblickar det instrument man spelar för att bilda sig en uppfattning 
vart toner och ackord finns på instrumentet. Det handlar också om att se hur händerna gör när 
man spelar. I undersökningen kom det att handla om hur informanterna med sin syn 
navigerade sig på instrumentens greppbräda för att bilda sig en uppfattning om vart man fann 
olika toner och ackord. Genom att överblicka instrumentet och vart man placerade slide-stålet 
visade sig detta vara ett viktigt verktyg för informanterna då dem övar och lär sig musik. 
 
Något som var en gemensam nämnare hos informanterna var att ingen ansåg sig vara 
notbunden. Tabulatur tas också upp som något som kan upplevas som ett hinder i en 
musikalisk läroprocess. Det kan i studien tolkas som att informanterna i många fall ersätter 
den nedtecknade musikens lärande med ett gehörsmässigt lärande. Dock har ingen informant 
uttryckt att dem inte använder sig av nedtecknad musik, då vissa belyst att den nedtecknade 
musiken är ett bra medel för att studera in delar av en låt eller ett stycke. Av studien går det 
dock att tolka det som att gehöret har en mer central roll i informanternas musikaliska lärande 
än noter och tabulatur.   
 

Elsa: Jag lär mig lättast om jag med mitt gehör får förstå en melodi, och sjunga med i melodin samtidigt som 
jag spelar. Jag tycker att det är ganska svårt att spela efter noter och inte ha först i huvudet förberett mig på 
det musikalsikt klingande. Jag vet inte om det är för att man är sångare! Jag upplever att min inlärning 
framförallt är kopplat till gehöret och sången. Jag upplever att om jag kan sjunga en melodi så sitter den på 
något sätt i fingrarna också. Då får jag en helt annan förståelse för hur jag ska spela melodin. 

 
Kalle: Det går fortare för mig att lära mig en låt om jag tar bort noterna och jag kommer då ha lättare att 
komma ihåg den också. Men däremot kan nedtecknad musik vara bra att ha om det är något ställe i låten 
som jag har glömt bort. Då brukar jag kika igenom det partiet så fort som möjligt men sedan lägga bort 
notbladet så att jag inte ska behöva tänka på det när jag spelar. 

 
Mats: Att titta i instruktionsböcker eller titta på instruktionsvideos har aldrig varit min grej, jag har aldrig 
varit där riktigt. Jag har istället lyssnat och försökt höra. Att jag inte har suttit med böcker kan jag på ett sätt 
tycka är en brist. Som när vi spelad efter tabulatur innan intervjun tyckte jag var svårt, jag vill höra hur det 
låter och försöka ta ut låten. Det är oftast så jag går tillväga. Jag kan märka att tabulatur är enklare för yngre 
gitarrister, men det känns inte naturligt att spela för mig. För yngre är tab en självklarhet, men inte för mig. 

 
Ihop med gehöret har informanterna delat med sig av sitt förhållande till det dem ser när dem 
spelar. Att överblicka ett instrument kopplat till det dem ser och överföra det till sitt 
musikaliska lärande har i undersökningen visat sig vara ett viktigt verktyg i det musikaliska 
lärandet. Att koppla det visuella lärandet till lap slide blev en tydlig parameter i lärandet. Då 
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några drog paralleller till en vanlig gitarrs uppbyggnad på tog informanterna i många fall 
hjälp av att se kopplingen mellan lap slide och gitarr. Det blev därför tydligt att se att dessa 
informanter tillämpade kunskap de hade sedan innan för att lära sig och utvecklas i ett annat 
instrument. Genom att använda sig av egen etablerad kunskap i gitarrspel kunde dem använda 
denna kunskap som ett verktyg till att reflektera kring lärande av lap slide. Citaten nedan drar 
många paralleller till de material informanterna fick prova att spela innan intervjun. De öppna 
stämningar som dem fick testa på var öppet E, öppet G, öppet C6 och öppet E6.  
 

Mats: Av det som var lättast var att spela i öppet E eftersom det är den stämning jag spelat mest och som jag 
är van vid.  När jag spelar öppet E, så ser jag en gitarr framför mig och hur den är stämd. Jag koppar den 
stämningen till gitarrens barrégrepp utifrån E-modellen. Jag ser mönster som jag ser hos en gitarr tydligt på 
något sätt.  
 
Peter: När jag ser greppbrädan framför mig så tänker jag som så att: där ha jag åttonde bandet och jag vet 
hur det låter men jag tänker inte att det är tonen C. Därför tycker jag som är van att spela dobro stämt i ett 
öppet G att det blir svårt att testa andra stämningar. Eftersom att instrumentet ser likadant ut men att tonerna 
ligger på andra ställen på halsen. Det tar lire tid att vänja mig vid det. Eftersom jag är van att se det jag 
spelar. Med andra stämningar ser jag likadant men det låter annorlunda. 

 
Kalle: Jag tycker exempelvis att C6-stämmningen är lite för avancerad för mig. Jag tror att det är lättare för 
mig att stämma instrumentet i ett öppet E eller ett öppet G. Jag upplever att dem stämningarna har närmre 
koppling till en gitarr. Dels blir det lite lättare att navigera på halsen med dessa stämningar, sedan har jag 
lättare att hitta olika ackord om instrumentet är stämt i en öppen treklang. 

3.3 Det musikaliska uttrycket 

Det musikaliska uttrycket syftar till den konstnärliga reflektion informanterna gjort kring lap 
steel och dobro. Dem har i många fall talat om hur instrumentet låter och hur dem tycker att 
det upplevs. Det musikaliska uttrycket syftar till klangbildning och det konstnärliga uttryck 
informanterna anser att lap slide avspeglar. Det syftar till musikaliska sammanhang som 
instrumentet används inom och kan användas inom, det syftar också till klanger och tonspråk. 
Då informanterna gjorde en hel del liknelser med andra instrument då dem talade om ljudbild 
och klang i förhållande till olika musikaliska genrer så syftar det musikaliska uttrycket som 
begrepp till den konstnärliga reflektion informanterna gjort kring lap slide. Detta avsnitt 
handlar framförallt om hur informanterna ser på lap slide som instrument och hur man kan 
tänka utveckla spridningsområdet av instrumentet. Avsnitten behandlar också skillnader 
informanterna upplever med att spela lap slide jämfört med vanlig gitarr. Några informanter 
har även funderat på hur man kan jobba med lap slide i genrer som går utanför normen av de 
genrer där det är vanligast förekommande. Det har gett upphov till en del filosofiska analyser 
kring lap slide - instrumentens framtid och vilka klangvärldar man som utövare skulle kunna 
utforska.  
 
En observation som gjorts är att det musikaliska uttrycket finns som en faktor som påverkat 
och inspirerat informanterna i deras musikaliska lärande. Det musikaliska uttrycket behandlar 
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därför kvalitéer informanterna upplevt kring lap slide som i sin tur gjort dem nyfikna och 
inspirerade till att upptäcka toner och klanger. Genom att reflektera över instrumentens 
funktion och användningsområde i musikaliska sammanhang har det varit för arbetet varit 
viktigt att belysa konstärliga aspekter som en del av det musikaliska lärandet. Reflektioner av 
dynamik, frasering och expressivitet benämns av informanterna i citaten nedan som beskriver 
vikten av musikaliskt uttryck i en lärandesituation.  

Mats: Grunden i det jag gillar med steel, som är själva karaktären i instrumentet är den sångbara kvalitén. 
Hur man använder stålet och får fram vibratot som jag upplever som en sångbar effekt. Jag gillar den 
sångbara kvalitén i instrumentet. Att glida över strängarna och få ett skönt vibrato. 

Kalle: Jag tycker att det är väldigt uttrycksfullt! Kombinationen mellan att med stålet göra vibrato samt att 
man spelar glissando när man glider mellan tonerna gör att man har ett stort uttrycksomfång. På en lapsteel 
kan man dessutom välja hur starkt eller svagt man vill spela och styra attacken av tonen med hjälp av sin 
volymkontroll vilket gör det uttrycksfullt. 
 
Peter: Jag tycker att dobro är mer harmoniskt och känslofyllt till skillnad från exempelvis en gitarr. Men 
dobro har du mer kontroll över vibrato och glissando och kan på så vis få ut mer känsla på ett annat sätt. 

 
 

Nedan följer reflektioner och förslag informanterna gjort på musikaliska sammanhang 
instrumenten kan tänkas vara användbara. Det har för studien inneburit att informanterna på 
ett kreativt sätt funderat kring användningsområdet av lap slide i musikaliska situationer. För 
det musikaliska lärandet kan detta ses som viktiga reflektioner då om man vill använda sig av 
instrumenten i olika genrer, och bredda synen av instrumenten i hur dem passar i musikaliska 
sammanhang.   
 

Kalle: Jag tycker att man kan använda lap slide på så otroligt många olika sätt! Det är det som är så snyggt. 
Det har framför allt varit det instrument jag i studio har använt väldigt mycket till väldigt många olika saker. 
Just för att jag med hjälp av effekter kan göra olika stråk-synthljud. Och man kan spela ganska bluesiga 
fraser och även dubba rockriff för att få fram en slags slidekänsla. Man kan göra så väldigt mycket olika 
saker med det vilket jag tycker är jättehäftigt. Det har en väldigt stor bredd trots att man inte tror att det ska 
ha den stora bredden. 

 
Elsa: Man skulle kunna använda instrumentet för att göra jättehäftiga effekter. Man skulle kunna använda 
instrumentet som ett verktyg för ”sound design”. På så vis skulle man kunna koppla en lapsteel till en massa 
pedaler. Det känns som ett instrument som är enkelt och praktiskt att kunna jobba med effekter då man har 
instrumentet i knät och effektpedaler på nära avstånd framför sig.  Man kan med instrumentet skapa 
ljudlandskap och lägga ”ljudmattor”. Eftersom instrumentet har ett karaktäristiskt ljud kan man bygga upp 
ljudlandskap och att sedan spela musik över detta.  Sen förknippar man dock instrumentet med country, men 
jag säger detta för att sätta mig in i hur man kan bryta ny mark. ”Slidesoundet” är väldigt karaktäristiskt men 
man behöver inte alltid spela slide på instrumentet. 

 
Citatet nedan beskriver hur synen av en musikalisk roll eller funktion en instrumentalist intar 
kan ändra sig. Genom att utvecklas och lära sig fler instrument kan de insikter och kunskaper 
man får av ett instrument överföras på till exempelvis en musikers huvudinstrument. I detta 
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fall har det för Peter inneburit att han tänkt kring sin musikaliska roll när han är gitarrist och 
hur dobrospelet påverkat hans sätt att reflektera över sin roll som musiker.  

 
Peter: Att spela glissando mellan tonerna öppnar upp för väldigt mycket möjligheter. Framförallt dobro 
gillar jag när det är subtilt . Jag som lyssnar mycket på bluegrass kan tycka att många bluegrassmusiker 
spelar mycket och gör mycket saker hela tiden, men de små subtila sakerna som dobron spelar gör att det 
smälter in bra i det musikaliska sammanhanget. Och det tänket har jag lärt mig att ta in i mitt eget spel även 
när jag spelar gitarr. När jag spelar gitarr vill jag gärna fylla samma funktion som en dobro skulle ha gjort. 

3.4 Konklusion  

Slutsatsen som är viktig att dra av arbetet är lärandets nyansrikedom. Genom att ta fasta på tre 
perspektiv som var viktiga resultat i undersökningen visar det på att musiker ser sitt lärande i 
ett brett perspektiv. Dock visade undersökningen på att informanterna i många fall hade 
liknande reflektioner dem emellan. Informanternas förhållande till lap slide visade på de 
speltekniska svårigheter som dem uppfattade. Både att intonera rätt och att dämpa strängar i 
högerhanden var observationer av svårigheten i att spela lap slide.  
 
Undersökningen visade på hur informanterna förhöll sig till sitt gehör och det visuella 
lärandet. Dessa två komponenter visade sig för denna grupp människor vara två viktiga 
komponenter i deras musikaliska lärande och utövande.  
 
Det musikaliska uttrycket visade på en nyansrikedom och kreativt tänkande. Detta var den del 
där informanternas åsikter skiljde sig mest från varandra, där dem hade kreativa förslag på hur 
lap slide kan användas i många musikaliska sammanhang och även instrumentens roll i 
musiken.  
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4 Diskussion 

När jag själv började spela lap steel från att ha spelat gitarr en längre tid så upplevde jag att 
blev jag nybörjare på nytt. På så vis var jag tvungen att gå tillbaka och tänka igenom hur jag 
gjort för att lära mig spela gitarr. Jag fick hitta egna vägar och metoder för att förenkla min 
inlärning och detta upplevde jag att det i sin tur påverkade hela mitt sätt att på instrumentalt 
och musikaliskt lärande. Detta bidrog till att jag ville undersöka vad andra musiker hade för 
egna erfarenheter kring musikaliskt lärande och hur dem resonerade detta.  

För att visa på bredden kring musikaliskt lärande valde jag att göra detta arbete genom att 
göra ett arbete utifrån en kvalitativ metod. Min upplevelse var att den kvalitativa gick väl ihop 
att genomföra ur ett kulturpsykologiskt perspektiv. Då både det kulturpsykologiska 
perspektivet och kvalitativa forskningsmetoder lämnar stort utrymme för tolkning fann jag 
detta perspektiv och forskningsmetod väldigt inspirerande i mitt arbete.  

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet av studien visade på att gehöret, det visuella lärandet och det musikaliska 
uttrycket är viktiga komponenter i det musikaliska lärandet. Genom att intervjua 
informanterna kring lärande av lap slide blev det tydligt att se dels vilka etablerade kunskaper 
informanterna använde sig av när dem studerade instrumentet. Flera av informanterna drog 
paralleller till gitarren och hur dem använde sig utav kunskap kring gitarrspel för att navigera 
sig på lap slide. Denna etablerade kunskap visade bland deltagarna på en medvetenhet om sitt 
gehörsmässiga och visuella lärande.  

Min uppfattning är att studiens resultat är viktiga när man talar om lap slide som ett 
instrument att använda dels inom nybörjarundervisning och ur ett pedagogiskt syfte. Då 
informanterna genom sina reflektioner visat på en bredd kring lärandet av lap slide, anser jag 
att det knyter an till forskningsfrågan kring hur lap slide kan användas ur ett pedagogiskt 
syfte.  

Min uppfattning är att huvudresultatet visar på en bredd i instrumentet som informanterna 
anser inte tas fasta på tillräkligt mycket inom musikaliska sammanhang. Att informanterna 
gav förslag på i vilka sammanhang lap slide är användbart tolkar jag som att det finns ett stort 
musikaliskt område att utforska för lap slide.  
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4.2 Metoddiskussion 

Resultatet av informanternas svar har i många fall varit ganska lika vad gäller speltekniska 
svårigheter och hur informanterna förhållit sig till sitt gehör och sitt visuella lärande. 
Holgersson (2011) har beskrivit hur det kulturpsykologiska perspektivet syftar till hur man ser 
på olika individers samverkan inom de lokala kulturer som undersöks. Holgersson (2011) 
beskriver även hur konventioner är att ett slags regelsystem som vuxit fram ur olika kulturer, 
som i musikaliska sammanhang kan vara stiltypiska drag inom specifika genrer. Hultberg 
(2009) har beskrivit hur konventioner har en central plats i lärande genom instrumentalt 
musicerande. Min tolkning utifrån dessa perspektiv, kring varför informanternas svar i många 
fall påminner om varandra kan vara för att dem tillhör en liknande lokal kultur där rådande 
normer och konventioner förekommer. Till detta hör att tre av fyra informanter var i ungefär 
samma ålder. Dem representerade även samma yrkesgrupp och är alla verksamma inom den 
afroamerikanska musikkulturen. Sett ur ett genusperspektiv var också tre av fyra informanter 
män. Om undersökningen hade haft en annan åldersspridning, en mer jämlik fördelning av 
kön samt yrkesmusiker från olika musikaliska bakgrunder kanske resultatets utfall hade sett 
annorlunda ut.  

Alvhes (2013) beskriver hur den kvalitativa forskningsmetoden intresserar sig för meningar 
och innebörder, snarare än statistiskt verifierbara sammanhang. Då informanternas svar har 
påmint mycket om varandra upplever jag att den kvalitativa metoden i min undersökning inte 
lyckats visa hur informanternas syn på sina livsvärldar skiljer sig från varandra i någon större 
utsträckning.  Resultatet kan möjligtvis sett annorlunda ut om jag skulle intervjuat 
informanter från olika lokalt rådande kulturer. Resultatet av undersökning kan tolkas som att 
informanterna tillhör en relativt homogen grupp. 

Alvhes (2013) beskrivning av den semistrukturerade intervjun förhöll jag mig till på så vis att 
jag ställde öppna frågor där respondenten fick påverka intervjun genom sina svar. Min roll 
som intervjuare kände jag varierade från intervju till intervju. Jag upplever att jag vid ett par 
intervjutillfällen var en bättre lyssnare och kom med enligt mig relevanta följdfrågor. Vid det 
första intervju tillfället var jag inte lika varm i kläderna och den från början tänkta 
semistrukturerade intervjun innehöll inte så många följdfrågor vilket i sin tur fick likheter 
med en enkätintervju. Efter första intervjutillfället upplevde jag att jag blev bättre. Med facit i 
hand kunde det ha varit en god idé att göra en testintervju innan jag började med de 
undersökande intervjuerna.  

Tolkningens betydelse var för arbetet ett viktigt förhållningssätt i den kvalitativa metoden. 
Min personliga uppfattning är att det i både det reducerande arbetet av den insamlade 
mängden data handlade om att förstå innebörden av ett faktum. Bruner (2002) beskriver att 
den perspektivistiska tesen handlar om just detta. Det handlar om att förstå att fenomen kan 
tolkas på olika sätt. Gullö (2010) säger också att den perspektivistiska tesen syftar till 
interaktionen mellan olika perspektiv som bildar det kulturella livet. Undersökningen har visat 
på många perspektiv som berör musikaliskt lärande och som kan återkopplas till det kulturella 
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livet. Det var också viktigt att i tolkningen försöka förstå olika aspekter av musikaliskt 
lärande och dra slutsatser kring att det är många komponenter som samverkar för att lärande 
och kunskapsutveckling ska ske. Bruner (2002) talar även om den restriktiva tesen och har i 
denna kategori beskrivit den kulturella verktygslådan. Denna tes syftar till hur människors 
medvetande fungerar, och den handlar om begreppsmässiga begränsningar kring tid och rum 
eller orsak och verkan.  Gullö (2010) talar också om den kulturella verktygslådan och nämner 
att den bör användas om människor i pedagogiska sammanhang ska kunna överskrida sina 
medfödda förutsättningar. I musikaliska sammanhang kan verktygslådan syfta till kunskaper 
som musikteori, noter och musikaliska begrepp kring musikaliskt praktiserande. Förhållandet 
till den kulturella verktygslådan tycker jag är intressant. Min upplevelse är att studien visar att 
musiker har många verktyg i sin kulturella verktygslåda och är medvetna om hur dessa ska 
användas för att utveckla deras musikaliska lärande. I detta arbete visade det på en 
medvetenhet kring sitt gehörsmässiga och visuella lärande, samt att informanterna gjorde 
paralleller till hur man spelar gitarr. Denna kunskap och medvetenhet kunde dem således 
överföra och använda sig av praktiskt i sitt lärande. Då mitt tolkningsarbete var inspirerat 
utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt så handlade mycket om tolkningen att försöka förstå 
meningssammanhang genom språklig tolkning. Gustavsson (2003) skriver att de 
hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos sina informanter. På så vis 
har inspirationen hämtat ur hermeneutiken haft en plats i mitt tolkningsarbete.  

Lantz (1993) skriver att syftet först måste formuleras kring undersökningen, och att 
undersökningens syfte i sin tur avgör metodvalet av vilken intervjumetod som lämpar sig till 
arbetet. Detta uttalande håller jag dock inte med om. Min personliga uppfattning är att syftet 
med undersökningen kan ändras med tiden. Resultatet påverkas starkt av intervjusvaren vilket 
i sin tur kan påverkar arbetets syfte i slutändan.  

Metodlitteratur kring videodokumentation blev en viktig del i det förberedande arbetet inför 
intervjuerna. Genom att läsa om videodokumentation i jämförelse andra metoder så blev min 
upplevelse att videodokumentationen hade många fördelar för insamlingen av data. Alvehus 
(2013) nämner att det finns en risk för att anteckningar riskerar att förändras längs vägen och 
att det inspelade materialet inte har samma problematik. Detta var ett vikigt argument för 
varför videodokumentationen blev den metod som användes för att dokumentera intervjuerna. 
Däremot blev min roll som uttolkare av intervjuerna viktig. I detta arbete tillkom ett stort 
ansvar att återge vad som sagts under intervjuerna på ett korrekt och respektfullt sätt gentemot 
informanterna och undersökningens syfte.  

4.2.1 Valet att spela lap slide före intervjun 

Min tanke med att spela lap slide i olika stämningar skulle ge upphov till intressanta analyser 
kring instrumentalt lärande. Genom att introducera stämningar som för informanterna var 
ovana för dem att spela var min förhoppning att det skulle sätta igång tankeprocesser kring 
sitt eget lärande. Saker som vi spelade innan intervjun kunde på så vis också få ta del i 
intervjudelen genom att informanterna kunde dra slutsatser eller paralleller till det med just 
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upplevt. Det handlade helt enkelt att få dem att berätta om sina egna erfarenheter och även få 
dem i en sådan situation där dem i viss mån fick känna sig som nybörjare då dem spelade 
efter stämningar dem var ovana med. Min förhoppning var att detta skulle resultera in 
spännande och viktiga reflektioner som berör musikaliskt lärande.  

Enligt mig gav det resultat. Informanterna drog ofta paralleller till det dem just upplevt, och 
satte sig in i tankar, resonemang och analyser som jag tyckte medförde spännande resultat till 
undersökningen.  

4.3 Undersökningens förhållande till forskningsfrågorna 

Min upplevelse är att det i detta arbete är svårt att dra säkra slutsatser. Då mängden av 
deltagare varit begränsad till fyra stycken, så har fokus i den kvalitativa undersökningen legat 
på individernas egna upplevelser och reflektioner. . Alvehus (2013) beskriver hur man i 
kvalitativa forskningsmetoder intresserar sig för meningar och innebörder snarare än 
statistiskt verifierbara sammanhang. Min uppfattning är att studien visar på många parametrar 
som berör musikaliskt lärande.  
 

Ur ett kulturpsykologiskt perspektiv anser jag att det visar på hur olika individer är en lokalt 
rådande kultur. Studien visar enligt mig på både likheter som finns i en lokalt rådande kultur 
men också olikheterna som förekommer. Hultberg (2009) beskriver att det kulturpsykologiska 
perspektivet syftar till att se på hur musiktraditioner och sociala traditioner präglar den lokalt 
rådande kultur vi verkar inom. Min upplevelse är att det musikaliska lärandet rymmer en stor 
nyansrikedom där olikheter och likheter förekommer musiker emellan. Sociala traditioner och 
redan etablerad kunskap kan i studien ses som viktiga komponenter där det 
kulturpsykologiska perspektivet visar och tar fasta på detta synsätt.   

Resultatens förhållande till de ursprungliga forskningsfrågorna visade på tre teman som 
avhandlades i arbetet. I analysen av arbetet uttolkads tre perspektiv som enligt mig också knöt 
an till forskningsfrågorna.  

Resultatdelen innehåller citat och observationer som kan vara viktiga att ha med sig då man 
berör lap slide som verktyg inom gitarrundervisning. Av alla svar och reflektioner 
informanterna bidragit med går det att ta lärdom av det som sagts under de tre kategorier som 
utformats i resultatdelen. Det innebär att göra reflektioner kring vad informanterna anser är 
lätt respektive svårt när man ska definiera vad som kan vara viktiga metodiska aspekter kring 
gitarrundervisning där lap slide kan fungera som ett verktyg.   
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4.4 Undersökningens relation till andra studier 

Att hitta kunskap inom den musikpedagogiska forskningen blev en viktig komponent i 
arbetet. Genom att läsa vad forskare skrivit i området samt att hitta inspiration till arbetssätt så 
kom avhandlingar och artiklar att ha betydelse för arbetet. Genom att läsa delar ur forskning 
som berör musikaliskt lärande på olika sätt, blev detta ett viktigt arbete i att skapa mig en 
uppfattning ur ett brett perspektiv.  

Hultberg (2009) beskriver att det är väsentligt att undersöka vilka etablerade kunskaper 
musiker tillägnar sig i den musiktradition de ramat in i en lokal lärandesituation. Min tolkning 
utifrån detta är att musiker tillägnar sig en medvetenhet om sitt eget lärande. Genom att 
informanterna har reflekterat över sina egna lärprocesser och hur dem på det mest effektiva 
sätt tar till sig musikalisk kunskap, så blev det viktigt att se att gehör, visuellt lärande och 
musikaliskt uttryck är viktiga parametrar i musikaliskt lärande. Hultbergs studie har varit till 
hjälp och fungerat som inspiration då den beskriver och behandlar parametrar kring 
läroprocesser.  I mitt arbete har jag således försökt ta reda på vilken etablerad kunskap 
musiker tillägnar sig i den lokala lärandesituation dem befinner sig i och har kommit fram till 
tre enligt mig viktiga förhållningssätt. Intervjun visade också på informanternas sätt att 
reflektera över sitt lärande. Dem har visat att dem reflekterat över sitt lärande och hur 
kunskapsutveckling har skett.  

Holgersson (2011) beskriver i sin avhandling hur studenter på musikhögskolan förhåller sig 
till distribuerad kunskap mellan lärare och student. Den kunskap som distribueras från lärare 
till student togs dock inte upp i mitt arbete. För framtida studier kan det vara intressant att 
också undersöka den sidan av lärandet, och på så vis belysa fler parametrar som berör det 
musikaliska lärandet. Jag anser att mitt arbete relaterar till Holgerssons avhandling på så vis 
att det på liknande sätt handlar om hur musiker reflekterar över musikaliskt lärande. Det finns 
skillnader i mitt arbete då jag inte har behandlat hur lärande distribueras mellan lärare och 
student. Däremot finns det i Holgerssons resultatdel dokumenterade citat och analyser från 
instrumentallektioner där studenterna i stunden gör reflektioner över sitt musikaliska lärande. 
Vi har kommit fram till olika resultat, men som jag ser det visar det på vilket brett begrepp 
musikaliskt lärande faktiskt är.  

Det var intressant att se hur citat forskare gjort direkt relaterade till mitt eget resultat. Saar 
(1999) beskrivning av socialisation anser jag relaterar till min studie på så vis att det handlar 
om att undersöka musikaliskt lärande utifrån exempelvis en kultur. Det intressanta är hur 
denna studie har visat på att det finns ett avstånd mellan notbunden och gehörsmässig 
musiktradition och att detta påverkar undervisningen. Mitt resultat visade på hur samtliga 
respondenter inte hade ett lika stort intresse för den notbundna musiktraditionen som dem 
visade sig ha till gehöret. Jag upplevde att det fanns ett distanserat förhållande till noter och 
tabulatur som informanterna inte använde särskilt mycket i sin lärandeprocess och sitt 
musikaliska praktiserande.  
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4.5 Resultatens konsekvenser 

Resultatets konsekvenser handlar för mig om hur man kan väva in lap slide i 
gitarrundervisning. Genom att få nyansrika svar från informanterna var det intressant att se 
vilka parametrar dem jobbar med i sitt musikaliska lärande samt hur dem ser på lap slide som 
instrument. Inom gitarrundervisning på gymnasial nivå tror jag att lap slide kan vara ett 
intressant musikaliskt verktyg för eleverna att få jobba med. Genom att överföra sina 
erfarenheter och sin kunskap till ett annat instrument med släktskap till gitarr så tror jag att 
man kan få in många pedagogiska parametrar i detta. Att få eleverna att jobba med sitt gehör 
kopplat till inlärning av ny instrumentkunskap kan vara ett moment. Att få eleverna att 
upptäcka en annan klangvärd som har släktskap med gitarren men som representerar en annan 
musikalisk roll än gitarren i musikaliska sammanhang kan vara viktigt.  Ur 
instrumentalmetodisk synpunkt kan jag tycka att det är intressant att belysa instrument med 
släktskap till huvudinstrumentet ifråga. Att i detta fall bredda gitarrmetodisk kunskap till att 
väva in fler instrument med släktskap till gitarren kan vara en intressant aspekt.  
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