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Abstract 

 

Title: The art of managing a dual professional role. Four teachers' views on combining teach-

ing with their roles as active jazz musicians  

 

The purpose of this study is to examine in what ways the role as an artist impacts the role as a 

teacher and vice versa. What are the possibilities and limitations of actively playing music 

alongside teaching music? Qualitative interviews have been conducted with four teachers 

working at Malmö Academy of Music and Swedish ”folkhögskola” in the jazz genre. Jazz 

education at the higher music education has become the focus for this study. Common to all 

informants is that they play music alongside their professions as music teachers. 

The result shows that it is important to have a great experience of actively playing music in 

order to pursue a good tuition, while teaching in higher music education. If it must be done 

parallel to teaching or not, is a question answered in different ways. To play music inspires 

teaching and it’s the experience as an active musician that my informants mainly use as the 

basis of their teaching. Contact with the audience and the form of the concert, solo or song, 

are mentioned as experiences that one cannot obtain in any other way than being out there 

peforming. Teaching animates my informants to develop their own roles as musicians and 

artists and it also makes it easier for them to be selective in what they choose to play, as they 

are not financially dependent on playing music. Time and logistics are mentioned as the only 

limitations. My informants see the concept of jazz as a big and wide concept and as an ap-

proach, rather than a style. 

 

Keywords: Music education, musician, music teacher, jazz, Swedish ”folkhögskola”, acade-

my of music, higher music education, professional role 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Konsten att hantera en dubbel yrkesroll. Fyra pedagogers syn på att kombinera lärarrol-

len med en aktiv musikerroll inom jazzgenren 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur rollen som aktiv musiker påverkar rollen som 

pedagog och tvärtom. Vilka möjligheter och begränsningar finns det i att aktivt musicera pa-

rallellt med att undervisa? Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra pedagoger verk-

samma vid högskola och folkhögskola inom jazzgenren. Jazzundervisning vid högre musikut-

bildning har blivit en inriktning för studien. Gemensamt för alla informanter är att de musice-

rar utanför yrket som musiklärare. 

Resultatet visar att det är viktigt för lärare inom högre musikutbildning att ha en stor erfa-

renhet av att aktivt musicera för att kunna bedriva en bra undervisning. Om det måste ske pa-

rallellt med undervisningen eller inte, råder det dock skilda meningar om. Att musicera skän-

ker undervisning inspiration och det är erfarenheten som aktiv musiker som mina informanter 

huvudsakligen använder som utgångspunkt i deras undervisning. Kontakt med publik och 

form på konsert, solo eller låt, nämns som erfarenheter som man inte kan skaffa sig på annat 

sätt än att vara ute och framträda. Att undervisa gör att mina informanter får inspiration till att 

utveckla deras egen musikerroll och konstnärskap och det gör att de lättare kan vara selektiva 

i det de väljer att spela då de inte är ekonomiskt beroende av att musicera. Rollval, tidsfaktor 

och logistik nämns som de enda begränsningarna. Mina informanter ser begreppet jazz som 

något stort och brett och som ett förhållningssätt snarare än stil eller genre.  

 

Sökord: Musikpedagogik, musiker, musiklärare, jazz, musikhögskola, folkhögskola, yrkes-

roll 
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1. Inledning 
 

Musiken har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag började min musikaliska bana på kultursko-

lan där jag lärde mig spela trummor, gitarr och spelade i diverse ensembler fram tills jag tog 

studenten. Efter studenten följde Arméns Trumkår och därefter studier på folkhögskola. Tiden 

på folkhögskola fick mig att vilja söka mig till musikhögskola.  

När jag började mina studier vid Musikhögskolan i Malmö så började jag på riktigt att för-

djupa mig i mitt musicerande. Jag hade kommit till en punkt där jag visste att musik var något 

som jag skulle syssla med i livet. Utbildningen som jag började på hette då IE jazz, instru-

mental– och ensemblelärare med jazzinriktning. En fråga som växt sig stark inom mig genom 

min utbildning är: Hur påverkar min roll som aktiv jazzmusiker min roll som pedagog inom 

jazzgenren, och vice versa? Jag har hela tiden haft för avsikt att musicera så mycket som möj-

ligt vid sidan om mina studier till musikpedagog och det har skänkt mig mycket inspiration 

både som musiker och lärare. Det är alltså i slutet utav denna utbildning som jag gör denna 

studie. 

Ämnet för studien har sedan jag började på musikhögskolan växt sig allt starkare i takt 

med att mitt eget musicerande har ökat kraftigt. Under de första två åren i Malmö spelade jag 

varje dag och hade repetition med fyra olika band i veckan och jag har även gjort mycket in-

hopp i storband, jazzband, rockband och med artister. Jag spelar originalmusik i olika konstel-

lationer samtidigt som jag är inhoppare i olika tillfälliga sammanhang. Det som har varit ge-

mensamt för allt mitt musicerande är att jag har upplevt att mitt musicerande berikat min roll 

som pedagog och att min roll som pedagog har berikat min roll som musiker. Vid sidan om 

mitt musicerande pågår min utbildning till musikpedagog med jazzinriktning. 

 

2. Syfte 
 

Min upplevelse är som tidigare nämnts att mitt eget musicerande berikar min roll som peda-

gog men jag hade, innan jag gjorde denna studie, inte kartlagt på vilka sätt musikerrollen be-

rikar lärarrollen. Inte heller hade jag kartlagt om det möjligen finns nackdelar eller begräns-

ningar med att musicera parallellt med att undervisa eller hur balansen mellan de två rollerna 
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bör se ut, alltså hur man identifierar sig och hur arbetstiden är uppdelad mellan rollerna. Att få 

mer förståelse för hur min musikerroll påverkar min roll som pedagog inom jazzgenren och 

tvärtom, har blivit ett av de stora syftena för arbetet.  

Jag tror att det är viktigt som pedagog att ha erfarenhet av eget musicerande för att kunna 

förbereda sina elever på bästa sätt inför musiklivet. Jag vill som pedagog veta vad mina elever 

står inför i musiken och jag vill få dem att njuta av att musicera. För att på bästa sätt förbereda 

mig på min kommande roll som musiklärare och aktiv musiker så har jag valt att göra en stu-

die om detta ämne genom att intervjua fyra olika musikpedagoger, alla både verksamma mu-

siker och pedagoger inom jazzgenren på folkhögskola och högskola. Studien har kommit att 

bli av empirisk karaktär då mitt syfte är att undersöka andras erfarenheter av ämnet i förhål-

lande till mina egna. För att smalna av min studie har jag valt att belysa ämnet inom jazzgen-

ren eftersom att det är mitt primära område i musiken. Jag har i mina intervjuer fått en upp-

fattning om mina informanters olika uppfattningar om vad jazz är då jag finner det intressant 

att jämföra olika människors uppfattning kring stilen/begreppet. Uppfattning om vad jazz är i 

undervisningen har också varit intressant för min undersökning då det kan skilja mellan skolor 

och mellan lärare och det kan skilja beroende av hur ens eget musicerande ser ut inom genren. 

Jag har haft en huvudfråga med underliggande delfrågor som utgångspunkt för min studie.  

 

 

Vilka möjligheter och begränsningar finns det i att aktivt musicera paral-

lellt med att undervisa? 

 

Krävs det att läraren musicerar aktivt för att kunna bedriva en bra undervis-

ning? 

 

Vad är viktigt att behärska som jazzmusiker idag och vad av detta är viktigt som 

pedagog att vidareförmedla till sina elever? 

 

På vilka sätt kan man använda sina erfarenheter som musiker i sin undervisning 

och vice versa? 
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3. Tidigare forskning 
 

Att leta reda på vad tidigare forskning har sagt om det valda ämnet, är viktigt när man ska 

genomföra en studie. Jag kommer i detta kapitel redovisa det material som jag har haft som 

underlag för min studie. Jag börjar med att redovisa vad två olika forskare sagt om ämnet i 

sina avhandlingar och därefter tar jag upp en bok och tre andra examensuppsatser. 

 

3.1 ”Rollidentitetsteorin” 

 

Bouij (1998) skriver i sin avhandling om musiklärare under deras utbildning och ute i arbets-

livet. Den bygger på intervjuer och enkäter som gjorts med studerande lärare respektive arbe-

tande lärare. Hur blir man bra lärare? Vad ska man kunna och varför? Hur blir man musiklä-

rare i själ och hjärta? 

Bouij skriver i sin avhandling om ”rollidentitetsteorin”. Bouij menar att en person består av 

olika rollidentiter som rangordnas hierarkiskt beroende av vilken situation man är i. När man 

undervisar kanske pedagogrollen är det som står högst upp medan till exempel instrumenta-

list, far och elevrollen står under, medan man i en konsertsituation kanske ställer musikerrol-

len högst i rang medan de andra rollerna står under. Detta är givetvis bara exempel på hur 

roller kan se ut. Vilka roller man har, skiljer sig ifrån individ till individ.  

Resultatet ifrån Bouijs avhandling tyder på att det på musiklärarutbildningar är viktigast att 

vara en bra musiker. Musikerrollen är den som har högst status och det kan få konsekvenser 

för studenterna. En student som fått erkännande av att vara en bra musiker kan ha alltför stor 

tilltro till sin kapacitet som musiker vilket kan leda till att studenten inte har förståelse för vad 

ett adekvat lärarkunnande innebär. Bouij skriver att dessa personer ofta grundar sin undervis-

ning på musikaliskt förevisande som metod och därmed inte utvecklar sin lärarrollidentitet 

och de metoder som lärarrollen kan behöva. Dessa studenter upplever också ofta under sin 

utbildning de mer musikrelaterade ämnena som mer adekvata än de pedagogiska ämnena. Det 

ligger ett stort ansvar hos studenterna själva att bilda rollidentiteter på egen hand under sin 

utbildning till musiklärare och det gör att det kommer ut väldigt skiftande lärare och skiftande 

kompetenser ifrån musiklärarutbildningarna, vilket är problematiskt. Bouij menar att ett stort 

problem inom den svenska musiklärarutbildningen är att det saknas rollstöd för studenterna. 

De studenter som är lärarinriktade får inte samma uppmärksamhet som de som är bra musiker. 
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Den som är bra undervisare får inte samma form av erkännande som den som är en 

bra musiker. Det har också varit mycket tydligt i empirin att några av de mest hän-

givna undervisarna mer eller mindre saknat rollstöd för sin lärarrollidentitet. Som jag 

ser det är detta ett stort generellt problem inom den svenska musiklärarutbildningen 

(Bouij, 1998, sid. 341). 

 

För de musiklärare som kommit ut i yrkeslivet har det visat sig vara viktigt med det sociala 

samspelet kring musiken och kring undervisandet för att de ska trivas. Det gäller att som lä-

rare ha en bred syn på sitt yrkesliv. En person som är alltför fäst vid det estetiska i musiken, 

kommer ständigt att sakna något i sitt arbete. Med det menas en person som är fäst vid att bli 

en bra musiker men som ständigt återkommer till läraryrket då denne inser uppoffringarna 

som en musikerkarriär innebär. I vissa fall fortsätter musikerrollidentiteten att vara det som 

personen identifierar sig med mest, vilket kan leda till otillfredsställda ambitioner. 

 

3.2 Musiklärarens livsvärld 

 

Bladhs avhandling ” Musiklärare – i utbildning och yrke” (2002), är en longitudinell studie 

som handlar om en årskurs musiklärarstudenter som han har följt under 10 års tid genom de-

ras för-utbildning, musiklärarutbildning och vidare in i deras yrkesliv.   

Bladh har i sin avhandling haft teoretisk ansats i Habermas syn på samhället. Enligt Ha-

bermas teori är samhället uppdelat i två delar, ”livsvärlden” och ”systemet”. Det är i livsvärl-

den som personer skapar en kollektiv och individuell identitet. Det är livsvärldsbegreppet som 

Bladh har haft i centrum i sin avhandling där han har belyst musikläraren i livsvärlden och i 

systemet. Det är i livsvärlden som individer föds och bildar identiteter genom socialisering i 

det kollektiva och det är detta som sedan ligger till grund för till exempel yrkesvalet hos per-

soner. Bladh har genom enkäter fått en insikt i vad musiklärarstudenter har för förhoppningar 

på sitt kommande yrke och svaren visar på att de flesta ser sitt yrkesval som en möjlighet att 

få ägna sig åt sitt stora intresse, musik. Att få lära ut, att få inspirera och att själv inspireras är 

förhoppningar som Bladh menar speglar livsvärlden. 

Bladh har precis som Bouij belyst en musiklärares identiteter. Att balansera ämneskun-

skaper med lärarkunskaper mot varandra kan vara problematiskt. Hur mycket musiker ska 
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man vara kontra lärare? Bladh skriver: ”Är det självklart att en musikerutbildad musiklärare i 

sin undervisning med automatik kommer att ha Konsten/Musiken i centrum, och den icke 

musikerutbildade musikläraren ha Eleven med stort E i centrum?” (Bladh, 2002, sid. 315). 

Denna frågeställning ställer Bladh upp men han anser att den vara ett blindspår, den leder 

ingenstans. Intressantare är att vända frågeställningen mot musiklärarens livsvärldsegenskap-

er. ”Skapas mening i kulturaspekten, solidaritet med eleverna i den kollektiva aspekten och 

slutligen, uppnås balans mellan den kollektiva och individuella (roll-) identiteten i musiklära-

rens livsvärld, så är förutsättningarna goda för att musikläraren skall finna sig väl tillrätta i 

den kontext det gäller” (Bladh, 2002, sid. 316). 

 En tredjedel av informanterna i Bladhs avhandling har svarat att de hade musikerutbild-

ningen som förstahandsval när de sökte musikhögskolan medan två tredjedelar har svarat mu-

siklärarlinjen. 

 

Varför två tredjedelar föredrar musiklärarlinjen torde delvis kunna förklaras av deras 

väl grundade antagande om att man även på denna linje kan utveckla ett relativt långt 

drivet musikerskap som ”bas och språngbräda” för ”många små avvägar” bort från, 

eller parallellt med, läraryrket (Bladh, 2002, sid. 104). 

 

Bladh har liksom Bouij funnit att musikerskapet värderas högre än lärarrollen på musiklärar-

utbildningarna. Bladh skriver: ”Är själv lärarutbildare vid musikhögskola och ser hur dåligt 

medvetna studenterna är att de faktiskt ska bli lärare och inget annat. De inser inte vikten av 

att kunna bruksinstrumenten” (Bladh, 2002, sid. 148). 

Efter musiklärarutbildningen visar Bladhs avhandling att många upplever att musikläraryr-

ket är mer slitsamt än vad de trodde, de får en ”verklighetschock”, som det beskrivs. Många 

får inte ihop en heltidstjänst utan jobbar deltid efter sin examen på grund av brist på jobb, men 

de flesta anser att de inte hade klarat av en heltidstjänst heller på grund av arbetsbördan. Di-

sciplinproblem och ointresse hos eleverna är också något som de nyutexaminerade upplever 

när de går in i arbetslivet. Detta tyder på en brist i musiklärarutbildningen, nämligen koppling 

till verkligheten. Kanske hade man kunnat undvika dessa verklighetschocker om musiklärar-

utbildningen förberedde studenterna på verkligheten bättre. Det som gör dessa verklighets-

chocker svårare är att musiklärarna inte heller får lön för mödan. Dessa negativa verklighets-

chocker har mestadels upplevts av lärare som jobbar i vanlig grundskole- eller gymnasieklass. 

De lärarna som jobbat inom estetiskt program eller musik- och kulturskolor har mestadels haft 
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positiva upplevelser av jobbet. Engagerade elever är något som lyfts fram som en förklaring 

till den positiva bilden. 

 

3.3 Att undervisa utifrån rädsla 

 

Kenny Werner är en erkänd pianist och kompositör som växte upp i New York. Med sitt eget 

liv som jazzpianist och sina egna erfarenheter valde Werner 1996 att komma ut med en bok 

med namn ”Effortless Mastery”. Boken är tillägnad musiker som stannat på en viss nivå i sin 

utveckling och som letar svar efter att komma längre med sitt musikerskap. Boken handlar om 

att nå över dessa gränser med hjälp av goda sätt att tänka kring musik. 

Werner talar om ”Fear-based practicing”, ”Fear-based playing”, ”Fear-based listening”, 

”Fear-based teaching” och ”Fear-based composing”. Vad Werner vill visa på är att många 

musiker musicerar och undervisar utifrån sin rädsla att göra fel. Werner menar att det kan vara 

skadligt om man knyter ihop vem man är med hur man spelar. Av rädsla stänger man då ute 

all kreativitet som finns inom oss och man spelar, övar, lyssnar, undervisar och komponerar 

illa. Vi blir lurade av vårt eget ego att vi inte besitter talang och att vi inte räcker till. Denna 

tendens kan finnas hos musiklärare i deras undervisning. 

Werner skriver i sitt kapitel ”fear-based teaching” om sina tankar kring pedagoger och de-

ras undervisning. Hans tro är att det finns alltför många pedagoger som undervisar fel saker. 

Orsaken till detta, enligt Werner, är att pedagogerna har stannat i sin egen utveckling och där-

för inte vet vad de ska undervisa. De undervisar med en underliggande rädsla att bli påkomna 

med att inte vara bra musiker själva. Resultatet blir att undervisningen blir lidande. Pedago-

gerna vet inte vad de ska undervisa då de aldrig funderat ut svaren själva. För att kunna väg-

leda en elev så krävs det att pedagogen väglett sig själv först. De pedagoger som hamnar i 

denna fallgrop tenderar också att ta på sig en auktoritär roll för att dölja sina egna svagheter. 

Werner skriver: ”Perhaps he cannot impart the right information that would solve the stu-

dents’ dilemmas, having never solved them himself” (Werner, 1996, sid. 66). 
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3.4 Uppsatser som behandlar liknande ämnen 

 

Johanna Hydén skriver i sin kandidatuppsats ”Cellopedagog och cellist – En studie om yrkes-

identiteter” (2010) om hur livet som cellopedagog och cellist är. Hydén har gjort en kvalitativ 

studie med kvalitativ intervju som metod genom att intervjua fyra olika pedagoger verk-

samma på musik- och kulturskolor. Uppsatsen handlar i stort om hur man som pedagog re-

spektive musiker kan behålla inspirationen i respektive yrke och om det går att kombinera 

dessa två yrken. Gemensamt för samtliga informanter var att de belyste betydelsen av att mu-

sicera med andra. Samspel är viktigt för stimulans inom både lärar- och musikeryrket. Hydén 

har också valt att reda ut huruvida hennes informanter identifierar sig som lärare, musiker 

eller bådadera. Samtliga informanter beskrev att det kändes som att de hade två olika roller. 

En som musiker och en som pedagog. En annan aspekt som tas upp i uppsatsen är hur ens roll 

som musiker respektive lärare påverkar varandra. Resultatet ifrån intervjuerna pekar på att 

rollerna påverkar varandra positivt åt båda håll. Informanterna understryker relevansen att 

musicera ihop med sina elever och att få dem att jobba mot mål och att ge musiken syfte och 

mening. Att öva och att musicera med andra är en stor nyckel till en lyckad kombination som 

musiker/pedagog. En sak som kunde varit bättre för pedagogerna enligt informanterna är att 

det kunde uppmuntras mer till att spela med andra kollegor på respektive arbetsplats. För ele-

verna tas ensemblespelet upp som ett ämne som kunde förbättras. De efterlyser mer speltill-

fällen och en större bredd av olika ensembler.   

Per Nilsson skriver i sin kandidatuppsats ”Bra lärare i jazzimprovisation – deras värld och 

egenskaper” (2006) om vad som kännetecknar en bra lärare i jazzimprovisation. För att samla 

in data har Nilsson genomfört intervjuer och observerat några elever och lärare vid musikhög-

skolan i Göteborg. Den stora huvudfrågan som han utgått ifrån är: Vad kännetecknar en bra 

lärare i jazzimprovisation i speglat mot olika skolkulturer och den kontext som jazzvärlden 

utgör?(sic!) Nilsson skriver om olikheterna mellan den amerikanska skolan och den svenska 

skolan där han utgår ifrån sina egna studier vid Berklee College of Music och musikhögsko-

lan i Göteborg. Undersökningen visar att lärarens engagemang, både i sitt ämne och i sina 

elever är en av de tydligaste egenskaperna hos bra lärare. Andra faktorer är förmåga att inspi-

rera, förmåga att skapa goda personliga relationer, att vara konkret och förmedla glädjen i 

musiken. En svårighet som det pekas på i lärararbetet är att i undervisningen kunna balansera 

personligt uttryck, konstnärlighet, musikaliskt hantverk och tradition. Nilsson menar emeller-
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tid att det är möjligt att förena dessa aspekter i undervisningen och att de inte på något sätt 

utesluter varandra.  

Mathias Hansson har i sitt examensarbete ”Musiklärares musicerande, några musiklärares 

tankar och värderingar” (2007) tagit upp ämnet om huruvida musiklärare musicerar eller inte 

utanför sitt arbete som lärare. Hanson har gjort intervjuer med 5 olika musiklärare alla verk-

samma på samma skola och analyserat deras svar. Resultat av studien visar att de lärare som 

har intervjuats har svårt att kombinera ett aktivt eget musicerande med ett jobb som lärare. 

Det upplevs av lärare att det inte finns utrymme, ork och tid för att aktivt musicera utanför 

läraryrket och det orsakar frustration bland lärarna. Studien visar att det är viktigt för lärare att 

bejaka sitt eget musicerande. 

 

4. Klargörande av begrepp, uttryck och musiklärar-

utbildningen 
 

Det förekommer i denna uppsats olika begrepp så som jazz, eget musicerande och musiklära-

rutbildning. Det följer här en beskrivning av samtliga begrepp för att tydliggöra vad jag menar 

med dessa.  

4.1 Jazz 

Jazz är enligt Nationalencyklopedin (Kjellberg, 2012) en term som uppkom i början av 1900-

talet som en benämning för dans- och underhållningsmusik ifrån New Orleans. Genom radio 

och grammofon blev jazzen känd över stora delar av världen och den ansågs vara unik och 

utvecklingsbar. Stilen startades till stor del av svarta musiker i USA men spred sig senare över 

hela världen. Det som finns dokumenterat ifrån jazzen består till stor del av inspelningar till 

skillnad ifrån klassisk musik där det även finns noter på det mesta.  Anledningen till det är att 

jazzen inte är lika notbundet som andra musikstilar. I jazz är improvisation och det personliga 

uttrycket det viktigaste och det är samspelet mellan olika musiker som skapar musiken. 

Jazzen har kommit att bli ett samlingsbegrepp för många underliggande stilar. Under 1920-

talet uppkom, samtidigt som New Orleans jazzen, en stil kom att kallas ”swing”. Några som 

blev mest kända inom stilen med sina ”storband” var Benny Goodman, Count Basie, Tommy 

Dorsey, Glenn Miller och Jimmie Lunceford. Storbandsepoken hade sin storhetstid mellan 

1920- 1945. Parallellt med storbandsepoken blev den solistiska jazzimprovisationen ett stort 
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genombrott med musiker som Art Tatum, Lester Young, Django Reinhardt m.fl. Detta kom 

senare under andra världskriget att utvecklas till ”bebop”. 

Bebop växte fram i New York under 1940-talet med musiker så som Charlie Parker, Dizzy 

Gillespie, Thelonius Monk med flera och kom att ändra jazzen både rytmiskt, melodiskt och 

harmoniskt.  

 

Mot den då rådande swingstilens alltmer stagnerande former, som tydligast tog sig ut-

tryck i (de vita) storbanden med deras dansanta populärmelodier i genomarbetade ar-

rangemang, ställde de unga bopmusikerna den lilla ensemblen, där de individuella so-

loprestationerna stod i centrum. Melodilinjerna - ofta originalkompositioner - blev 

mer oförutsägbara, liksom improvisationerna. Harmoniken utvidgades genom tätare 

ackordväxlingar, alterationer och mångtoniga, stundom dissonanta ackord. Swing-

musikens rytmiska grundschema upplevdes som stereotypt och ersattes med varie-

rande polyrytmiska mönster och accentueringar mot grundrytmen av trumslagaren, 

varvid basisten alltmer fick svara för den rytmiska grundpulsen.(Kjellberg, 2012) 

 

Tiden efter bebop fram tills nu har präglats av många olika subgenrer till jazzen med namn så 

som hardbop, fusion, popjazz, avantgarde, free jazz, m.fl. Musiker har tagit influenser ifrån 

många olika genrer och därmed breddat jazzen mycket. Det tyska skivbolaget ECM (Edition 

of Contemporary Music) lanserade bland annat Keith Jarrett som solopianist och har fått stor 

uppmärksamhet för sin profil. Bolagets skivor är genremässigt gränsöverskridande mot både 

europeisk konstmusik och folkliga traditioner och åtskilligt har en utpräglat ”nordisk” karak-

tär (Bruér & Westin, 2006).  

Jazzen kan idag anses väldigt spretig. Ett jazzband kan idag bestå av väldigt mycket olika 

influenser ifrån olika genrer. När jag nämner begreppet jazz i denna uppsats syftar jag på jaz-

zen som den är idag. Idag existerar de flesta subgenrer inom jazz så som swing, bebop, 

frijazz, avantgarde men det finns också starka influenser ifrån konstmusik, pop, rock, folkmu-

sik etc.  

4.2 Eget musicerande 

 

Jag tänker nu klargöra för vad jag menar med eget musicerande då det är ett uttryck som 

kommer återkomma i denna uppsats. Med eget musicerande menar jag allt vad en musiker gör 

som inte berör själva pedagogiken. Det kan vara att man spelar in en låt i en studio, repeterar 

med en jazzgrupp, konsert med ett band, solokonsert, övar på sitt instrument i sitt hem, kom-



 

10 

ponerar etc. Det berör alltså inte den pedagogiska sidan vad gäller förberedelse inför lektion-

er, spel på lektioner, spel i den orkester man är lärare för, etc. Att göra denna avgränsning har 

varit relevant för min studie då jag är intresserad av att undersöka kombinationen av det egna 

musicerandet och rollen som pedagog. 

 

4.3 Musiklärarutbildningen efter GY 2011 

 

Musiklärarutbildningen har fått en ny gestaltning efter gymnasiereformen, GY 2011. Detta 

innebär att den utbildning som jag själv har gått, IE (instrumental – och ensemblelärare), har 

utgått. Nu finns det två olika musiklärarutbildningar, en för grundskola klass 7-9, GR och en 

för gymnasiet, GY. I IE utbildningen utbildade man pedagoger inom instrument och ensemble 

och det som skiljer GY och IE åt är att det i GY inte finns någon instrumentalmetodik in-

byggd i utbildningen, detta måste man välja till. Både GR och GY är tvåämnesutbildningar 

där man från början har ett huvudinstrument mot en vald genre, ämne 1, vilket sedan paras 

ihop med en profilering genom ett andra ämne, ämne 2. Ämne 2 kan då vara annat skolämne 

eller fördjupning i musik som till exempel instrumentalmetodik, kör, gehör etc. Syftet med 

den nya musiklärarutbildningen GY, är enligt kursplanen på musikhögskolan i Malmö (Car-

lén, 2010): 

 

- att skapa en utbildning där kvalitén i utbildningen står i centrum 

- är anpassad till den nya gymnasieskolan med utgångspunkt i Gymnasieutredningen - 

GY11 

- att skapa en utbildning som kan ge hög anställningsbarhet  

 

Tanken är att fler musiklärare ska få chans att bli heltidsanställda genom att kunna undervisa i 

två olika ämnen. Från början var det tänkt att det andra ämnet inte skulle vara ett ämne inom 

musik, men på musikhögskolan i Malmö har man valt att låta studenterna välja musik som sitt 

andra ämne och därigenom kunna fortsätta utbilda instrumentalpedagoger. Den nya GY jazz i 

Malmö är därför relativt lik mot den gamla IE jazz. På vissa skolor är det dock så att man 

måste ha ett andra ämne som inte är inom musik så som till exempel svenska, matematik och 

historia. Det står även i kursplanen att utbildningen syftar till att utbilda lärare med mycket 

goda lärarkunskaper parat med gedigna musikaliska kunskaper.  
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5. Kvalitativa intervjuer som metod 
 

Det finns olika typer av metoder att använda sig av när man ska genomföra en undersökning. 

Man brukar tala om två huvudsakliga inriktningar, kvantitativ och kvalitativ. I en kvantitativt 

inriktad forskning analyserar och mäter man data genom statiska bearbetnings- och analysme-

toder (Patel och Davidsson, 2011). En vanlig metod för insamling utav data i en kvantitativ 

forskning är enkäter och det ger en mer numerisk information än vad kvalitativ forskning ger. 

Kvalitativt inriktad forskning syftar till att tolka och förstå människors upplevelser och foku-

serar på ”mjuka” data ofta i form av verbala analysmetoder (Patel och Davidsson, 2011).  

Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (2009) en form av verbal analysmetod som syftar till 

att förstå det undersökta ämnet ifrån undersökningspersonens synvinkel. Man bör beakta två 

aspekter vid kvalitativ intervju, standardisering och strukturering. Standardisering handlar om 

hur frågorna är formulerade och om de ställs i en bestämd ordning. En hög grad av standardi-

sering innebär att frågorna är formulerade på ett visst sätt innan intervjutillfället av intervjua-

ren och att de ställs i en bestämd ordning för att kunna jämföra och generalisera. Låg grad av 

standardisering är istället när intervjuaren formulerar och ställer frågorna under intervjun och 

när de ställs i den ordning som bäst lämpar sig för intervjupersonen (Patel och Davidsson, 

2011). Strukturering handlar om svarsutrymmet som ges till intervjupersonen. En låg grad av 

strukturering innebär att intervjupersonen har stort utrymme för vilka svar hon/han vill ge. I 

en intervju med hög grad av strukturering lämnas mindre utrymme för intervjupersonen att 

svara inom och där kan till och med finnas färdiga svarsalternativ att förutsäga (Patel och Da-

vidsson, 2011). 

Jag har i min studie valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för insamling 

utav data då jag finner det som den bäst lämpade metoden för mitt ämne. Syftet har varit att 

intervjua fyra olika informanter och ta reda på varje persons subjektiva bild av det undersökta 

ämnet för att sedan redogöra och diskutera kring dessa synsätt i mitt resultatkapitel och me-

todkapitel. Jag har valt att ha en hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering i 

mina intervjuer då jag har haft för avsikt att få svar på särskilt bestämda frågor men med syf-

tet att låta mina informanter ha stort utrymme för sina svar. 
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5.1 Urval 

 

Jag har till min studie valt ut fyra informanter vilka alla är verksamma både som aktiva musi-

ker och lärare inom jazzgenren. Alla arbetar som lärare inom jazzgenren vid högre musikut-

bildningar så som folkhögskola och musikhögskola och det innebär att de mestadels hanterar 

elever på hög nivå, vilket är inriktningen för denna studie. De undervisar mestadels ensemble 

och enskild instrumentalundervisning men deras undervisningsform varierar en aning dem i 

mellan, vilket har varit intressant för mig i mitt arbete då jag har fått en bredare bild av jazz-

undervisningen. Det har varit intressant att jämföra deras tankar och åsikter med varandra då 

de alla jobbar på ungefär samma skolor. Dessa personer har varit utmärkta informanter i min 

studie då de alla har lång erfarenhet av att både vara lärare och att musicera aktivt inom jazz-

genren men också för att de alla genomgått olika utbildningar själva. Jag har jämfört deras 

olika syn på jazzundervisningen och jazzgenren utefter deras egna erfarenheter. I början av 

min studie var mitt mål att välja fyra personer med olika instrument men efter diverse logist-

iska hinder så blev det till slut en sångerska, en trummis och två basister. I efterhand har jag 

funnit det intressant att jämföra dessa två basisters olika tankar då de undervisar liknande äm-

nen på samma skola.  

En problematik kring mina informanter är genusperspektivet. Jag har tre stycken manliga 

informanter och en kvinnlig vilket gör att de resonemang som lyfts fram i denna uppsats inte 

representerar alla kön på ett jämnt uppdelat sätt. Jag vill också problematisera det faktum att 

de instrument som mina manliga informanter spelar är starkt mansdominerade instrument 

nämligen bas och trummor.   

 

5.2 Presentation av informanter 

 

Jag har valt att göra en presentation av varje informant då jag finner det viktigt att ge en bild 

av varje informants bakgrund för att på bästa sätt kunna tolka resultatet av studien. Eftersom 

ingen av mina informanter ville vara anonyma så beskriver denna presentation de riktiga per-

sonerna. Det är alltså inga fiktiva personer som beskrivs nedan.  
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5.2.1 Jonas Holgersson 

 

Holgersson började spela trummor när han vara 10 år på kommunala musikskolan. Efter det 

följde musikgymnasium och sedan lärarlinje musikhögskolan i Örebro. På musikhögskolan 

stannade han endast ett halvår för att sedan rycka in i som musiksoldat i Arméns Musikkår. 

Efter Arméns Musikkår valde Jonas att söka över från lärarlinjen i Örebro till jazzmusikerlin-

jen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerade i några år.  

Holgersson beskriver i vår intervju att hans musikerskap startade över en natt. Han berättar 

att han fick vikariera som trummis med en känd jazzsångerska på Nefertiti i Göteborg och 

dagen därpå började telefonen ringa med folk som ville anlita honom. Hans musikerkarriär 

har sedan varit fylld av spännande projekt med folk som Jonas Kullhammar, Lisa Ekdahl, 

Magnus Lindgren, Rigmor Gustafsson, Norrbotten Bigband, NDR Bigband, Jojje Wadenius 

med flera. Han har levt på att vara professionell musiker till 95 % och resterande 5 % på att 

undervisa inom jazzgenren på folkhögskola och musikhögskola.  

Holgersson började undervisa 2003 i enskild undervisning i trummor vid musikhögskolan i 

Örebro där han stannade några år. Efter det har undervisningen bestått av undervisning i en-

semble och i trummor på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg och av olika timlä-

rarjobb så som clinics och att elever valt honom som trumlärare en viss period. För Jonas är 

musikerskapet det primära medan undervisningen är något som han fyller upp sin extra tid 

med. Att undervisa tycker Holgersson dock är mycket roligt och får ut mycket inspiration av 

att göra det. Holgersson har, med sina erfarenheter, varit mycket intressant för min studie.  

 

5.2.2 Almaz Yebio 

 

Yebio spelade under sin uppväxt mycket klassisk gitarr, klassiskt piano och hon sjöng i kör. 

Hennes musikutbildning har bestått av privatlektioner, kommunala musikskolan och musik-

högskola med inriktning klasslärare. Även om Yebio har sång som sitt huvudinstrument så 

såg hon inte sången som ett huvudinstrument i sina unga år, det var bara något hon gjorde. 

När hon började på musikhögskolan i Malmö så blev hon tvungen att välja ett huvudinstru-

ment vilket blev sången då det kändes som om det låg närmst henne.  

Under utbildningen på musikhögskolan valde Yebio att söka sig till en grupp, ”Agora”, 

som spelade brasiliansk influerad jazz. De accepterade henne och hon blev deras sångerska 

vilket för henne blev startskottet att se sig själv som musiker. Hon fick kombinera sin utbild-
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ning till klasslärare med turnerande med Agora och efter sin examen turnerade Yebio i 6-7 år 

med Agora. Efter lärarexamen blandade hon Agora med andra typer av jobb så som hennes 

egen jazzkvartett, storband med flera. De senaste tio åren har Yebio musicerat med olika kon-

stellationer så som egen trio, ”Soul Quality”, storband, och projekt inom brasiliansk musik. 

Yebio började sin undervisning 1995 som timlärare på Skurups folkhögskola där hon un-

dervisade enskilt i sång. Hon undervisade även på Fridhems folkhögskola ett tag och fick så 

småningom ett jobb som timlärare på musikhögskolan i Malmö där hon fortfarande undervi-

sar. För ett par år sedan fick hon en tjänst på musikhögskolan i Malmö på 40 % som hon 

blandar med timmar på Skurups folkhögskola och med privatelever. Ämnen som hon undervi-

sar i är sång, jazzensemble, gospelkör, vokalensemble och ensembleledning och hennes 

undervisning har alltid rört sig mest inom jazzgenren. Yebio blandar sitt yrke som musiker 

med sitt yrke som lärare ungefär 50/50. Alltså 50 % lärare och 50 % musiker vilket har gjort 

att Yebio har varit perfekt lämpad för min studie.  

 

5.2.3 Hans Andersson 

 

Andersson började sin musikaliska bana vid sex års ålder då han började spela accordeon hos 

privatlärare. Några år senare började han spela accordeon på kommunala musikskolan där han 

även började ta lektioner i kontrabas parallellt. Efter att han börjat spela elbas i rockband så 

valde han bort accordeonet och fortsatte endast med bas. Andersson nämner band som Deep 

Purple som en av inspirationskällorna inom rocken. Han tror även att den sortens rockmusik 

fick honom att öppna upp ögonen för jazzen, rockmusik där långa tidsförlopp tilläts. Solon 

kunde vara uppbyggda över en bluesrunda och byggas upp under lång tid vilket gjorde att det 

fanns mycket frihet som basist. Kommunala musikskolan startade ett storband som Andersson 

fick spela bas med och ur detta storband startades mindre jazzgrupper. Andersson startade sin 

första jazzgrupp i årskurs 8 på grundskolan. Under gymnasietiden gick han parallellt på 

Malmö jazzinstitut, ett slags motsvarighet till dagens folkuniversitet, där han fick fördjupa sig 

inom jazzen. Efter gymnasiet och lumpen så kom han in på Musikhögskolan i Malmö där han 

studerade två år till improvisationspedagog. Efter musikhögskolan var han aktiv som musiker 

i två år med diverse jazzband och som produktionsanställd vid Malmö Stadsteater. Vid denna 

tidpunkt kände Andersson att han inte hade fått förkovra sig så pass mycket i musiken som 

han ville under sina utbildningar så han åkte till USA för att gå på Berklee College of Music i 

ett år. Efter Berklee har han musicerat så mycket han kunnat och är fortfarande väldigt aktiv 
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inom jazzgenren. Band och artister som Andersson har spelat med genom åren är Rigmor 

Gustafsson, Viktoria Tolstoy, Peter Asplund, Jacob Karlzon 3, Anders Widmark trio med 

flera.  

Andersson startade sin bana som pedagog genom att undervisa baselever vid Malmö jazz-

institut ett par år efter sin examen ifrån musikhögskolan. Efter några år utav aktivt musice-

rande efter musikhögskolan började han 1995 att undervisa fast på Skurups Folkhögskola i 

jazzensemble och enskilt i bas. Där jobbade han till 2003 då han sökte och fick en tjänst vid 

Musikhögskolan i Malmö som han tackade ja till. Han har sedan dess undervisat på musik-

högskolan i didaktisk ensemble, bas, instudering och jazzensemble. Under hela hans karriär 

har han försökt att musicera lika mycket som att undervisa, det vill säga 50 % eget musice-

rande och 50 % undervisande. Av den anledningen har jag funnit Andersson som intressant 

för min studie.  

 

5.2.4 Mattias Hjorth 

 

Hjorth började sin bana inom musiken redan vid sju års ålder då han började spela violin för 

en privatlärare. Efter två år med det så flyttade han till Lidköping där han började spela violin 

på kommunala musikskolan och vid elva års ålder fick han sin första kontakt med elbasen. 

Det visade sig att Hjorth intresserade sig mer för basinstrument än violin så violinstudierna 

avslutades så småningom. Efter tre år på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet bör-

jade han på Skurups folkhögskola där han studerade jazz två år. Efter Skurup sökte han till 

musikhögskolan i Malmö där han kom in på lärarlinjen med inriktning mot andra genrer. Han 

började undervisa några år efter sin lärarexamen vid kulturskolan i Malmö parallellt med att 

han undervisade timmar på Fridhems folkhögskola och S:t Sigfrids folkhögskola. Ämnena 

som han undervisade i då var bas och ensemble. Hjorth tröttnade efter ett tag på kulturskolan 

och fick då en fast tjänst på Fridhems folkhögskola där han stannade tills han fick fast tjänst 

på musikhögskolan i Malmö. Just nu undervisar han 50% på musikhögskolan i Malmö där 

han har jazzensemble på GY jazz och MU jazz, enskilda instrumentlektioner, praktisk impro-

visationsteori samt att han är projektledare för många projekt på musikerlinjen. Hjorth har 

alltid musicerat i egna band utanför skolan och det har varit allt ifrån folkmusik med fiolen till 

jazz med kontrabasen. Han rör sig numera mestadels inom jazzen där han musicerar i projekt 

som han tycker är kul.  
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5.3 Genomförande 

 

Jag kontaktade mina informanter genom att skicka ut separata brev via e-post där jag presen-

terade mig själv och mitt ämne och där jag frågade ifall de ville delta som informant i min 

studie. Mitt valda ämne beskrev jag genom att berätta om mitt syfte och frågeställning med 

studien. Jag valde att inte skicka ut mina intervjufrågor till informanterna innan intervjutill-

fällena då jag var rädd att mista lite spontanitet ifall de hade fått förbereda sig på frågorna. Jag 

berättade också i brevet om varför just han/hon hade blivit vald till studien. Jag bokade in 

intervjuer med var och en när samtliga hade svarat ja på min förfrågan. Tre av intervjuerna 

genomfördes på musikhögskolan i Malmö och en genomfördes i informantens hem. Varje 

intervju varade i ca en timme och spelades in på en mobil inspelningsapparat, Zoom H4 

Handy Recorder. Jag frågade också vid intervjutillfällena ifall respektive informant ville vara 

anonym i min uppsats men ingen av dem ville vara det. 

Intervjufrågorna har två huvudsakliga perspektiv: 

 

- Musikern 

- Läraren 

 

Dessa perspektiv gjorde det enklare för mig senare i min analys av intervjuerna då jag lättare 

kunde skilja på vad som handlade om pedagogik och vad som handlade om deras roll som 

aktiva musiker. Se intervjufrågor i bilaga.  

 

5.3.1 Analys av intervjuerna 

 

Intervjuerna spelades in med ljud för att underlätta analysen av intervjuerna. Första delen i 

analysen innebar transkribering som jag gjorde genom att skriva ner hela intervjuerna i text 

utifrån det inspelade ljudet ifrån intervjuerna. Därefter har jag analyserat materialet genom att 

jag har valt ut citat och tankar ifrån intervjuerna till min uppsats. Att omforma det talade språ-

ket till skrift är ingen enkel process. Det innebär ett noggrant tolkningsarbete där en rad be-

dömningar och beslut måste göras längs vägen. Saker som man går miste om är ironi, gester, 

andningar, intonation och kroppshållning (Kvale, 2009). Jag har i min analys försökt behålla 

det så likt de riktiga intervjuerna som möjligt när jag har sammanfattat och redovisat helhet-
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erna av intervjuerna men vissa detaljer så som kroppshållning, gester, ironi och så vidare har 

lämnats ute. Det innebär att jag har omformat meningar med mina egna ord för att göra det 

tydligare. I citat har jag inte ändrat något vad gäller mina informanters språkbruk vilket inne-

bär att det är exakt de meningar som sades under intervjun som presenteras. Analys- och tran-

skriberingsprocessen visade sig vara mycket utvecklande och intressant för mig i min studie 

då jag hittade nya spår och tankar i intervjuerna som jag inte kom ihåg ifrån intervjun. Dessa 

texter har sedan legat till grund för mitt resultat av studien.  

 

5.3.2 Forskningsetik 

 

När man genomför en kvalitativ studie är det viktigt att informanterna känner sig trygga och 

att forskaren är medveten om vilka konsekvenser en studie kan få. När man planerar kvalita-

tiva intervjuer är det viktigt att informanterna vet vad syftet är, hur intervjun ska gå till, hur 

deras svar kommer att användas samt att de godkänner att delta i studien (Kvale, 2009). Som 

nämnt tidigare skickade jag ut information i form av e-post där jag beskrev mitt syfte och där 

jag frågade om de ville delta i en intervju. Jag berättade också för dem vid intervjutillfället om 

hur mitt analysarbete skulle se ut efter intervjun och hur deras svar skulle användas i min stu-

die. Efter intervjun frågade jag var och en ifall de ville vara anonyma men då ingen ville vara 

det så valde jag att presentera de riktiga personerna i mitt arbete. Jag har också gett informan-

terna möjlighet att kolla igenom mitt arbete innan texten skickades till examinator då jag ville 

försäkra mig om att jag inte tolkat något fel.  

 

5.3.3 Studiens validitet 

 

När man talar om validitet i en kvalitativ forskning talar man om trovärdigheten och reliabili-

teten/tillförlitligheten i studien. Det ligger ett stort ansvar hos forskaren att bedöma insamlade 

data på ett korrekt sätt. En förutsättning för god reliabilitet i studien är att forskaren är tränad i 

de metoder som han/hon använder (Patel och Davidsson, 2011). För att kontrollera reliabilite-

ten i en studie kan man ”lagra” intervjumaterialet vilket innebär att man använder sig av in-

spelningar i form av bild och/eller ljud. Då kan man i efterhand analysera till exempel inter-

vjuer eftersom intervjumaterialet är lagrat i bild eller ljud. Man kan också lyssna på det många 



 

18 

gånger i repris för att vara säker på att man uppfattat svar korrekt (Patel och Davidsson, 

2011).  

Jag såg till att jag var så bra tränad som möjligt innan jag påbörjade mina intervjuer genom 

att jag läste på om mitt ämne och om kvalitativ forskning. Det var mycket viktigt att jag 

kunde mitt ämne och mina metoder bra när jag började mina intervjuer. Jag har i min studie 

gjort intervjuer som jag spelat in med en inspelningsapparat vilket har gjort att jag har kunnat 

lyssna många gånger vid transkriberingen. På detta sätt har jag försäkrat mig om att mina 

transkriberingar har blivit helt korrekta. Jag har valt informanter som är olika varandra men 

som alla arbetar inom samma ämne. Detta för att få en bredare bild av mitt ämne. Det ska 

dock understrykas att samtliga informanter tillhör lärarkategorin som musicerar mycket utan-

för sitt läraryrke. Jag valde att endast belysa denna sida då mitt arbete annars hade blivit för 

omfattande. Det kan i vidare forskning vara intressant att undersöka lärare som inte musicerar 

så mycket utanför sitt läraryrke. Eftersom att mina intervjuer har hållit hög grad av standardi-

sering har jag fått svar på ungefär samma frågor av alla informanter vilket har gjort att jag 

lättare har kunnat jämföra deras svar. Jag har även gett mina informanter möjlighet att läsa 

igenom min uppsats för att försäkra mig om att jag har tolkat deras svar korrekt.  

 

6. Resultat 
 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av min studie. Resultatet baserar jag 

på svaren som jag har fått ifrån mina intervjuer. Kapitlet är uppdelat i tre större delar med 

underliggande rubriker på varje del. De två första delarna är en fördjupning och den tredje är 

en kortare sammanställning av resultaten. Första delen behandlar lärarnas eget musicerande, 

vad finns det för möjligheter och begränsningar i att aktivt musicera parallellt med att under-

visa? Den andra delen behandlar huruvida dessa lärare kan ta in sina erfarenheter i sin jazz-

undervisning och den går även in på informanternas syn på vad jazz är idag.  
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6.1 Att kombinera två yrkesroller 

 

I denna del kommer jag att redovisa mina informanters syn på att kombinera lärarrollen med 

musikerrollen. Jag har valt att dela upp denna del i några underrubriker för att lättare kunna se 

svaren ifrån vissa infallsvinklar.  

 

6.1.1 Tidsfaktorn 

 

Av mina fyra informanter så är det bara en som sticker ut när det gäller hur mycket man spe-

lar gentemot hur man undervisar. Jonas Holgersson musicerar ungefär 95 % medan han bara 

undervisar 5 %. Almaz Yebio och Hans Andersson undervisar 50 % och spelar 50 % och 

Mattias Hjorth undervisar lite mer än 50 % och musicerar resten. Var och en av informanterna 

är nöjda med hur deras uppdelning mellan rollerna ser ut. Andersson tycker att det ibland är 

begränsat med tid till att repetera då han undervisar 50% vilket kan vara lite frustrerande. An-

dersson skulle dock inte vilja ändra på hans uppdelning. Det är en begränsning som man inte 

riktigt kommer undan om man vill musicera samtidigt som man undervisar tycker Andersson.  

 

6.1.2 Musikerrollens påverkan på lärarrollen 

 

Holgersson nämner att inspirationen till att undervisa kommer av att han spelar så pass myck-

et som han gör. Han tror inte att en undervisning där han undervisar varje vecka kontinuerligt 

hade funkat för honom då han nog inte hade orkat inspirera alla elever då. Att aktivt musicera 

större delen av sin vardag gör att Holgersson känner sig inspirerad och att han tycker att det är 

kul att undervisa. Han tycker också att hans musikerroll ger honom tyngd i det han undervisar. 

Vissa elever tycker om att veta att han spelar mycket själv och de kan då ha lättare för att ta 

hans anvisningar på allvar. Holgersson har gjort clinics utomlands där ingen har känt till ho-

nom och hans musikerskap och då har det varit svårare att nå ut med sin information till cli-

nic-deltagarna tycker han.  

Holgersson tror att det är viktigt som lärare att själv ha rett ut svårigheter i sitt spel för att 

kunna förklara för elever hur de ska bära sig åt. Om någon elev undrar över någonting i Hol-

gerssons trumspel så är det viktigt att Holgersson kan berätta vad det är han gör och hur han 

har kommit fram till det.  



 

20 

Yebio kan inte föreställa sig hur hennes pedagogroll hade varit om hon inte hade musicerat 

aktivt parallellt. Hon tycker att det går hand i hand med att undervisa men en begränsning som 

hon nämner är att hon ibland kan känna sig splittrad i sina roller som musiker eller lärare. Hon 

nämner en musiker och lärare vid namn Sam Yahel som undervisar ungefär lika mycket som 

han musicerar men han kan inte göra dessa saker samtidigt. Han varvar med att undervisa ett 

halvår och sen vara ute och spela ett halvår. Yebio tycker att det förhållningssättet låter sunt 

om hon hade kunnat ha det så. Hon nämner att om hon till exempel har att gig på kvällen så 

kan hon vara splittrad och inte helt närvarande i sin undervisning som hon har samma dag. 

Hon tycker dock att musicerandet ger undervisandet mycket positivt som till exempel kontak-

ten med publiken. Hon menar att genom att vara ute och spela så skaffar man sig erfarenhet 

av att bemöta en publik som man annars inte får. Hon nämner också formen och upplägget på 

en konsert som en viktig erfarenhet som hon har fått ifrån musikerskapet som hon kan ta in i 

sin undervisning. När jag frågar henne om vad hon tror att hon hade saknat utan sitt eget mu-

sicerande så har hon svårt att svara. Förutom de redan nämnda sakerna som hon hade saknat 

så har Yebio svårt att svara på denna fråga då hon inte kan föreställa sig ett liv som musiklä-

rare om hon inte hade musicerat aktivt, som är källan till att hon själv började med musik.  

Andersson säger att största anledningen till att han började undervisa var för att han hade 

stor erfarenhet som musiker. Genom att ha varit i många olika situationer i musikerlivet kan 

han lättare hjälpa mindre erfarna att navigera i musiken.  

 

Det kan röra sig om rent speltekniska saker eller om hur får man saker och ting att 

fungera musikaliskt när man står långt ifrån varandra när man spelar, alltså hur man 

får ett samspel att fungera så smidigt och snabbt som möjligt men också innehålls-

mässigt i den konstnärliga utveckling som jag själv personligen har haft och som ban-

den jag spelar i har haft, hur kan man förmedla det till andra som har liknande tankar 

men med mindre erfarenhet? Det är ju ovärderligt tycker jag.(Andersson) 

 

Andersson säger också att det är en fortgående process. Han fortsätter att utvecklas som musi-

ker genom att vara ute och spela med folk och det bildar en grund till hans undervisning. När 

det har funkat bäst för Andersson så har det varit en 50/50 balans, säger han. 50 % undervi-

sande och 50 % musicerande. Erfarenheterna av att själv musicera aktivt har också gjort att 

han lättare kunnat förstå vad som är relevant att undervisa om. Musikerrollen kan dock ibland 

hindra jobbet som pedagog då man ofta måste planera undervisningen utifrån vilka spelningar 
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man har. Ibland kan vissa elever ha lektion varje vecka en tid för att sedan inte ha en lektion 

på två månader, detta tycker Andersson är den stora nackdelen.  

Hjorth tycker också att musikerrollen och lärarrollen hör ihop, det är som Ying och Yang, 

säger han.  

 

Jag har aldrig känt att jag har vart tvungen att undervisa för att jag inte tjänar tillräck-

lig med pengar på mitt musikerskap. Jag är tvungen att undervisa för att det finns sa-

ker som jag får utlopp för när jag undervisar som mitt musikerskap behöver.(Hjorth) 

 

Hjorth säger att han behöver musikerskapet för att kunna förstå hur han själv fungerar som 

musiker och för att komma fram till vad som är viktigt att undervisa om. Ibland måste han åka 

iväg på turné för att sen komma tillbaka med fräscha och nya infallsvinklar på saker och ting.  

 

Jag kan verkligen behöva åka iväg på turné för att komma tillbaka och känna:” Nä nu 

ska vi spela!” Bara spela, strunta i att prata. Och sen går det en lång undervisningspe-

riod där det slutar med att jag sitter och pratar för mycket i min undervisning och då 

behöver jag banne mig sticka iväg och spela, och sen gör jag det.(Hjorth) 

 

Diskussioner och reflektioner är något som Hjorth också tycker är viktigt att hålla sig uppda-

terad kring och det tycker han att han får utav att musicera aktivt. Det håller honom allert.  

 

6.1.3 Krävs det att läraren musicerar aktivt för att kunna bedriva en undervisning? 

 

Holgersson tror att det skiljer sig mellan vilka nivåer man undervisar i. Har man en student på 

musikhögskolan så vill de veta lite mer på djupet av hur verkliga musikerlivet ser ut medan en 

elev som precis börjat på kulturskolan inte är intresserad av det utan mer av själva instru-

menthantverket. Han menar då att det på kulturskolan inte behövs lärare som musicerar i lika 

hög grad för att det som eleverna vill lära sig bara är grunder på instrument. Han tror att det 

finns fantastiska pedagoger som även undervisar på högre nivå som inte är ute och musicerar 

aktivt men han har svårt att definiera varför han tror det. Han tror att man kan vara en bra pe-

dagog utan att man musicerar men då tappar man kanske lite av erfarenheten av hur det är att 

vara musiker ute i samhället.  
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Jag tycker själv att det är skönt att jag har spelat mycket och att jag har varit ute i 

verkligheten när jag undervisar. Då känns det som om jag har mer kött på benen. Men 

jag tror inte att det egentligen spelar någon roll.(Holgersson) 

 

Yebio tror att man eventuellt kan vara en bra lärare utan att samtidigt musicera aktivt men att 

man då måste ha en lång erfarenhet av att ha spelat tidigare i livet. Undervisningen och musi-

cerandet måste inte ske vid samma tidpunkt eftersom hon tror att man kan återkalla de erfa-

renheterna senare i sin undervisning. Om man inte är bitter och ledsen för att man inte musi-

cerar längre som hon själv uttrycker det, då funkar det inte. Det måste vara ett fritt val.  

Andersson tycker att det är svårt att generalisera i denna fråga. Han tror att det för de allra 

flesta är svårt att bedriva en bra undervisning utan att musicera men att det kan finnas undan-

tag. Om man inte har erfarenheten av att vara ute och spela så måste man utvecklas väldigt 

mycket inom andra områden genom att lyssna väldigt aktivt och analysera hur andra gör, tror 

Andersson. Andersson baserar det mesta av sin undervisning på sina egna erfarenheter ifrån 

musikervärlden och det gör att han har större empati för hur hans studenter upplever vissa 

situationer då han kan känna igen sig i dem. Han ser också en stor fördel i att vara aktiv musi-

ker samtidigt som man undervisar eftersom musiken ständigt förändras och det kan dyka upp 

nya saker att ta hänsyn till. Om man bara baserar sin undervisning kring det man har gjort 

som musiker tidigare i livet, tror Andersson att det inte blir lika intressant för eleverna. Hans 

musikerroll är i ständig utveckling och det gör att han lättare kan hjälpa sina elever i deras 

utveckling.  

Hjorth tror precis som Yebio att det eventuellt går att bedriva bra undervisning om man ti-

digare i livet har lång erfarenhet av att musicera aktivt.  

 

Jag tror inte att man kommer runt det faktum att man måste ha varit med i något rik-

tigt sammanhang och levt med de tankarna som man sen vill försöka införliva i sin 

undervisning. Jag tror att man som lärare verkligen behöver ha erfarenhet av det där 

som inte går att teoretisera. Magin i musiken.(Hjorth) 

 

Hjorth tror att tryggheten hos en lärare ligger i att man har erfarenhet av att faktiskt ha gjort 

någonting i musiklivet. Han tror inte att man kan bedriva en bra undervisning om man inte har 

stor erfarenhet av att spela men han tror däremot att lärare som är mer teoretiska och konkreta 

och som inte är ute och spelar, kan vara ett bra komplement på en skola. I vissa ämnen kan det 

funka säger han men inte i hans eget ämne som är bas och ensemble huvudsakligen. Till skill-
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nad ifrån Holgersson så tror inte Hjorth att det skiljer sig mellan vilka nivåer man undervisar 

på. Det behövs lika mycket på kulturskolan som på folkhögskola och musikhögskola.  

 

Sett ur musiken i sig och vilken impact den har på människan stor som liten. Det är 

nog liksom enklare för ett barn att förstå vad som är musik och vad som inte är det 

ibland. Så om det är någonstans där det verkligen behövs att någon kan visa ”så här 

ska det låta” eller ” såhär kan det låta” att kunna bidra med liksom den delen, upple-

velsen, så är det i de stadierna.(Hjorth) 

 

6.1.4 Lärarrollens påverkan på musikerrollen 

 

Holgersson tycker att hans roll som pedagog hjälper hans roll som musiker med att hålla en 

dialog med sig själv. Om man till exempel undervisar en elev i vispteknik så får det Holgers-

son att själv börja tänka på sin vispteknik, vilket gör att han utvecklas.  

   Yebio anser att hennes utveckling som musiker har påskyndats av att hon har undervisat. 

Hon ställs inför problem och frågeställningar i sin undervisning som hon själv måste fundera 

över och klura ut och det gör att hennes roll som musiker stärks. Hon kommer på lösningar 

som hjälper henne i hennes eget musicerande.  

 

 Man kan möta studenter som är vida mer begåvade än vad jag själv var i den åldern 

eller som jag någonsin kommer vara liksom. Att hantera det, men också inspireras av 

det. Det har verkligen gjort mig till en bättre musiker på kortare tid. Helt klart. Många 

gånger som man ligger och funderar på nätterna över något som någon elev har sagt 

som omedelbart ger inspiration till någonting som man vill göra annorlunda i en låt 

som man skrivit etc. Det påverkar en direkt.(Yebio)  

 

En svårighet som hon ibland kan ställas inför är när hon inte riktigt vet vilken person som ska 

svara, läraren eller musikern. När Yebio spelar med sin egen ensemble så kan hon ibland be-

höva släppa sin lärarroll för att kunna fokusera på att bara vara musiker och tvärtom i lärarsi-

tuationerna. Där kan Yebio ibland behöva släppa greppet om sin musikerroll för att inte 

trampa eleverna på tårna när de provar saker som hon redan kan.  

Andersson tycker att hans lärarroll har fått honom att själv ständigt vilja utvecklas.  
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När man står och ska liksom leverera smarta förhållningssätt till sina studenter om hur 

man bör tänka i situationer och om hur de kan gå vidare, då tittar man ju förstås också 

på hur man gör själv. Det är svårt för mig att säga till mina studenter att de borde göra 

vissa saker om jag inte själv har samma förhållningssätt. I och med att jag så ofta talar 

om hur man både som enskild musiker och i grupp kan utvecklas så aktualiserar det ju 

min egen utveckling vilket får mig att fortsätta arbeta och att kanske också arbeta på 

nya sätt.(Andersson) 

     

Andersson nämner också att han får inspiration av att möta elever som representerar en annan 

generation och som representerar en annan musikalisk skolning med andra genrer etc. Han 

kan få uppslag till ett annat sätt att spela och få nya idéer av att bara lyssna till sina elever. Att 

undervisa har också gjort att han kan vara mer selektiv i vad han vill spela när han musicerar 

själv. Eftersom lärarjobbet ger honom en ekonomisk trygghet så behöver han inte tacka ja till 

musikerjobb som han inte vill ha, han kan välja att spela bara det som han tycker är kul och 

utvecklande. Andersson ser bara ett hinder med att musicera parallellt med att undervisa och 

det är logistiken. För att få ihop sin vardag med musicerande och undervisande krävs det 

mycket planering vad gäller tiden och logistiken. Han har upplevt att lärarrollen hindrar ho-

nom från att vara musiker rent tidsmässigt. Vissa veckor jobbar han så mycket att han inte 

hinner med att repetera, ha konsert etc. För övrigt ser Andersson inte några svårigheter med 

att kombinera de två rollerna utan han tycker att de korsbefruktar varandra.  

Hjorth tycker att hans roll som pedagog har gjort att han lättare har kunnat se utanför sina 

egna ramar.  

 

Jag möter studenter som kommer med frågeställningar som jag inte tidigare har tänkt 

på. Vänta nu.. det perspektivet behöver jag ta reda på lite mer om! Och plötsligt så har 

jag dykt in i en musikstil, en frågeställning eller i en litteratur som jag inte har varit i 

innan och som jag inte hade dykt in i om jag inte hade undervisat och som jag har 

nytta av som musiker.(Hjorth) 

 

Hjorth tycker att en blandning av att spela och att undervisa har skänkt honom lugn. Han kan 

fokusera på att spela när han spelar för han vet att han får prata och diskutera kring musik i sin 

undervisning. Det har hela tiden funnits en stor del i Hjorth som har velat prata och diskutera 

om musik och för honom finns det inget bättre sätt att få göra det på än att undervisa. Hjorth 

vill dock understryka att han inte menar att läraren ska vara en person som predikar till sina 

elever vad de ska tycka och tänka om musik, tvärtom. Han vill hålla det på ett filosofiskt plan 
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där alla röster är lika värda och där man kan diskutera musik tillsammans. Att ha möjligheten 

till att få göra det i sin undervisning har gett Hjorth mycket inspiration och tankar när han 

musicerar. 

 

6.1.5 Arbetsplatsernas syn på lärarnas eget musicerande 

 

Holgersson har upplevt att det har varit olika mellan de skolor som han har jobbat på. Ibland 

handlar det mer om att bli omtyckt som lärare än att de ser upp till en för att man är en fram-

stående musiker. Men han har ändå oftast tyckt att skolorna har värdesatt hans egen karriär 

som musiker.  

Yebio har upplevt att det uppfattas som viktigt hos skolorna. För Skurups folkhögskola är 

det uttalat och så viktigt att man hellre väljer en aktiv musiker än någon som har en pedagog-

utbildning. Man menade när man startade upp Skurups folkhögskola att attraktionskraften för 

de som söker till skolan är att deras idoler är de som undervisar. Man hade en absolut överty-

gelse om att den bästa musikern är den bästa läraren. Yebio är av en annan åsikt. Hon tror inte 

att man per automatik blir en bra lärare av att vara en bra musiker men man blir en bra lärare 

om man är intresserad av att bli det oavsett vilken bakgrund och erfarenhet man har sedan 

tidigare. På musikhögskolan i Malmö tycker Yebio att det är ungefär samma inställning men 

mindre uttalat. Det finns många pedagoger som är anställda på grund av att de har en väldigt 

stor erfarenhet som musiker och för att eleverna vill ha dem där. 

Andersson upplever också att det har uppmuntrats till eget musicerande ifrån skolorna som 

han jobbat på. Det uppmuntras både ifrån ledning och elever. 

Hjorth tyckte inte att det stod uttalat så högt i kurs på kulturskolan när han jobbade där. Det 

handlade mer om att man skulle få barnen att spela och att sätta dem i orkestersammanhang 

vilket Hjorth tycker är rätt. Men han hade önskat att ledningen hade varit bättre på att fånga 

lärarnas artisteri och konstnärskap. Många lärare på kulturskolan plockar aldrig upp sina in-

strument utan de pratar bara om hur man ska trycka och spela. På de andra skolorna, så som 

Fridhems folkhögskola och musikhögskolan i Malmö, har det varit annorlunda. Det har varit 

mycket mer flexibelt och Hjorth har till och med haft som krav att han ska kunna åka bort 

minst två veckor per termin för att spela vilket har godkänts ifrån ledningen. Hjorth tycker att 

arbetsgivaren ska vara flexibel och ge läraren eget ansvar att strukturera upp sin undervisning.  
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6.2 Didaktik i jazzvärlden 

 

I denna del redovisar jag mina informanters svar på frågor som behandlar hur mina informan-

ter har kunnat använda sina erfarenheter i sin undervisning inom jazzgenren. 

 

6.2.1 Vad behöver en jazzmusiker behärska idag? 

 

Holgersson tycker att man måste vara en bra instrumentalist och att man måste ha ett eget 

sound. Eftersom det finns så mycket bra musiker i världen i dag så behöver vi vara väldigt 

unika för att sticka ut. Han nämner Brian Blade, Jeff ”Tain” Watts, Eric Harland, Jon Fält 

med flera som han tycker är musiker som har ett unikt och eget sound. Han tycker att man 

behöver behärska noter om man blir satt i orkester eller bigband ibland. Han nämner också att 

man som frilansmusiker behöver vara bra på andra saker så som att svara snabbt på mail och 

att vara bra i sociala sammanhang. Holgersson tror inte att det skiljer sig beroende av vilket 

instrument man spelar, han tror att det ungefär handlar om samma saker för alla instrument. 

Yebio tror att det skiljer sig beroende av vilket instrument man spelar och vilket mål man 

har med sitt musicerande. Att vara jazzsångerska tror Yebio fordrar att man är unik på något 

sätt. Det kan vara ett sound, attraktivt yttre eller en knasig scenpersonlighet till exempel. Sen 

menar Yebio att, beroende av vilket mål man har med sitt jazzmusicerande, så behöver man 

kunna olika saker. Vill man spela egna låtar kanske det krävs att vara en entreprenör men om 

man vill vara anlitad jazztrummis så krävs det andra saker. 

Andersson vill beskriva det med en mening. ”Jag tycker det är viktigt att man skaffar sig 

den musikaliska erfarenheten, den teknik och den problemlösningsmetodik som man behöver 

för att kunna uttrycka sig som man vill”(Andersson). Han tycker att det är viktigt att man som 

student vet att det är man själv som bestämmer hur man ska låta.  

Hjorth tycker precis som Andersson att det är viktigt att bli sin egen. Att man själv som 

musiker bestämmer hur man vill låta. Sen om det är bebop eller frijazz det spelar mindre roll.  

 

6.2.2 Metod i undervisningen 

 

Holgersson brukar börja med att be sina elever om inspelningar på dem själva när de spelar. 

Sen brukar han utgå ifrån inspelningarna och hitta saker som man kan jobba med som till ex-
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empel time, solospel eller teknik. När man har hittat saker att jobba med så tycker Holgersson 

att det är viktigt att eleverna jobbar mycket själva. Han vill inte skriva dem på näsan genom 

att ge lösningar hela tiden säger han. Han nämner även det sociala spelet som en viktig para-

meter där det är viktigt att man når fram till sina elever som lärare. Han tror även att det är 

viktigt att hänga med i musikens utveckling som lärare. ”Man kan ju inte lägga ner som musi-

ker och inte bry sig om vad som händer nu alltså. Man måste ju vara nyfiken på vad som sker 

nu. Då tror jag att man hänger med som lärare”(Holgersson). I ensemble försöker Holgersson 

att likna det så mycket som möjligt vid en verklig situation utanför skolan. Med en verklig 

situation menar Holgersson till exempel ett gig utanför skolan där man är inhyrd som musiker 

eller där man spelar med ett eget band. Han försöker utsätta eleverna för saker som de inte 

blivit utsatta för innan. Han kan till exempel säga åt trummisen att göra ett trumintro på en låt 

och sen hoppas på att detta är något som den personen inte gjort innan vilket kan skapa ut-

veckling. Det ska födas tankar på lektionen som man sedan tar med sig hem och funderar och 

övar på.   

Yebio tycker att det är viktigt att lära sig att lyssna till sin egen musikaliska intuition, att 

lära sig sätta ord på det man hör inombords och att kunna kommunicera det till omvärlden. 

Det är viktigt för Yebio att hennes elever lär sig stå på egna ben och att de ständigt fortbildar 

sig själva. I jazzensemble är steg ett för Yebio att lära folk att lyssna på varandra. Steg två är 

att göra sig hörd vilket betyder att man är intresserad av att någon annan ska höra vad man 

gör. Yebio tycker även att jazzlärare borde bli bättre på att sätta ord på skeenden. Hon tycker 

att jazzen har en dålig taltradition gentemot den klassiska musiken där man sätter ord på det 

mesta. Ord som används inom jazzen är inte tillräckligt tydliga för att eleverna ska förstå vad 

som menas med dem. Yebio tror att eleverna blir likadana, de talar inte om musiken.  

 

Om man tar exemplet klassisk musik så finns där en längre tradition av att man befin-

ner sig i ständig lärdom och också kanske mer uttalat det där med mästar-lärling idén, 

den finns mer inbyggd. Det finns automatiskt mer respekt för någon slags lärarroll el-

ler erfarenhet. I jazz kan det bli att folk inte riktigt får reda på vad man gör som är jät-

tebra eller vad man behöver utveckla för att det inte talas om det.(Yebio) 

 

Yebio tycker att hon märker att studenter gör en skillnad mellan att ha en ensemble i skolan 

eller att ha ett gig med ett eget band utanför skolan. Studenterna tenderar att slappa till och de 

bjuder inte till så mycket i skolan som de gör utanför. Hon tror att det kan ha att göra med att 

ensembleverksamheten inte är tillräckligt knuten till verkligheten utanför skolan. Hon tror 
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också att lärarnas eget musicerande har en betydande roll här. Det påverkar ifall man fortfa-

rande är aktiv eller om man har varit aktiv tidigare i livet. 

 

Då påverkar det ju också om erfarenheten är gammal. Då kommer man ju ifrån en 

värld som inte existerar längre i. Jag tänker på gästlärare som jag haft som inte under-

visat eller spelat på 30 år eller så. De kom ju med en helt förlegad tradition och idé 

om vad som är viktigt för musikern. Det känns ju som någon slags museiversamhet. 

Eleverna kan inte ens relatera till det. Erfarenheten får kanske inte vara passé. Den er-

farenhet som man ska bygga sin undervisning kring.(Yebio) 

 

Andersson vill inte tala om för sina studenter vad som är rätt eller fel att kunna. Han tycker att 

det är viktigt att man som lärare gör sina elever uppmärksamma på att det är de själv som be-

stämmer hur de ska låta.  

 

Jag kan ju hjälpa dem att hitta sätt att skaffa den teknik och erfarenhet som de behö-

ver för att uttrycka sig själva. Men den analytiska processen måste vara igång i stu-

denterna, man ska inte bara gå igenom en utbildning och göra massa saker som en 

annan säger till en att göra, då är det lätt att man tappar bort kärnan i sig 

själv.(Andersson) 

 

För elever som är medvetna om detta kan man som lärare visa på olika vägar att gå och olika 

saker att kolla in. Saker som eleven vill utveckla måste man adressera, problematisera och 

försöka konkretisera i övningar och i musikaliska situationer. Han jämför musiklärarrollen 

med rollen som tränare inom sporten. Att man med hjälp av analys eventuellt kan vägleda 

elever i områden som man själv inte är speciellt bra på. Andersson tror att man kan hjälpa en 

elev även om man som lärare inte har erfarenhet som musiker. Det krävs då att eleven har en 

grundläggande teknik och endast vill utveckla sin konstnärliga förmåga och att läraren är en 

bra coach. Han tror dock att det är lättare för honom att undervisa då han har stor erfarenhet 

av att vara musiker själv. Man behöver inte tänka lika långt då. Det är också väldigt viktigt att 

ge feedback till sina elever som lärare. Att man faktiskt ger konstruktiv kritik på vad som kan 

förbättras men också att man är tydlig med att man är subjektiv. En sanning för läraren behö-

ver inte vara en sanning för eleven.  

Hjorth tycker att det är viktigt att eleverna hittar sin egen röst. Han har som målsättning att 

få sina elever att bli sina egna, att de ska kunna känna att de äger sin egen process. Som lärare 

handlar det om att väcka frågeställningar på rätt sätt, öppna diskussioner och att skapa tillit i 
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en grupp. Hjorth tycker att utbildningar är viktiga för att få studenter att mogna i sin musiker-

roll. Hjorth tycker att en utbildning måste vara bra på att ta vara på det som studenterna redan 

kan när de börjar sin utbildning och att man inte försöker omforma musikernas eget uttryck. 

Han tycker det är viktigt att vi inte skapar kloner bland musiker där man förespråkar vissa 

förhållningssätt, vissa repertoarer, spelstilar etc. Han sympatiserar inte alls med den typen av 

förhållningssätt. En utbildning kan så klart lägga till faktakunskaper och hantverkskunskaper 

hos en student men då ska det ses som just hantverk. Det är bra att kunna men det måste inte 

ha med ditt konstnärskap att göra. 

Att ha en ensemble där deltagarna är väldigt olika, det tycker Hjorth är spännande och kul. 

Då måste man som lärare antingen hitta metoder för att få alla deltagarna att bita i något som 

ingen känner sig speciellt hemma i eller hitta något som är gemensamt för alla men som ligger 

några lager under det som de är vana vid. Det kan röra sig om musikaliska övningar i en-

semble eller diskussioner till exempel. Man måste få dem att mötas och få alla att känna sig 

lika värda. Motsatsen är när läraren försöker förespråka vad som är rätt.  

 

En situation där jag säger att ”nu ska ni göra det här, jag struntar i vilka ni är. Det är 

fel, nu ska ni ägna er åt det här för det här är rätt. Nu ska ni få lära er något om jazz, 

äntligen”. Det gör ju mig till någonting annat. Ja du hör ju själv hur jag värderar de si-

tuationerna.(Hjorth) 

 

6.2.3 Påverkan ifrån skoltiden 

 

Holgersson upplevde att hans utbildning inte var verklighetsförankrad. På ensemblen kom 

man aldrig riktigt in på kärnan utan solisterna fick prova sina chorus (solorundor) och sen var 

det färdigt. Formen var något som Holgersson saknade. Form på konsert, form på solo, form 

på låten etc. det hade varit en mer verklig situation. Han jobbar med att få sina elever att 

känna att det är så verkligt som möjligt när de spelar. Att repa utanför skolan ska inte vara 

någon skillnad mot att repa med skolensemblen inför konsert. Hur är formen på ditt solo i 

förhållande till låtens form? Hur är låtens form i förhållande till konsertens form? Allt måste 

smälta samman på ett bra sätt. Det viktigaste för en lärare är att hitta glädjen i att undervisa 

och att man vill få sina elever att utvecklas. Man blir inte en bra lärare av att bara vara en bra 

musiker, man måste hitta glädjen och utveckla sin lärarroll på samma vis som med sin musi-

kerroll. 
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Yebio lade alla sina tillvalspoäng på rytmik när hon studerade på musikhögskolan i Malmö 

vilket hon tyckte var oerhört utvecklande. Hon nämner också sin praktik under samma period 

som något som påverkat henne positivt. Det som Yebio inte var nöjd med var ensembleverk-

samheten på klasslärarprogrammet vid musikhögskolan i Malmö. Hon hade ensemble där 

sången inte räknades som ett instrument, ingen fick sjunga även om ensemblen kunde bestå av 

tre-fyra sångare. 

 

Jag var aldrig med i någonting som skulle bli något musikaliskt. Det fanns inget som 

liknade den professionella världen för mig. Det fanns inget samröre. Ingen repertoar, 

ingenting!(Yebio)  

 

På senare år har Yebio varit på jazzkurs i Danmark på somrarna som hon tyckt varit mycket 

utvecklande. Det är en slags projektvecka för redan etablerade jazzmusiker och lärare som 

samlas och har ensemble ihop med lärare så som Chris Potter, Christian Mcbride, Roy Hay-

nes, Larry Goldings med flera. Anledningen till att detta är så utvecklande tror Yebio är att de 

som kommer dit törstar efter att vara elever igen. För övrigt tror hon att största delen av hen-

nes utveckling har skett på grund av att hon har varit ute och spelat mycket. Hon har fått lära 

sig att sätta ihop konserter, öva in ny repertoar, repa, möta publik etc. Yebio tror dock att en 

skola hade kunnat erbjuda henne samma stöd till utveckling om utbildningen hade tagit in alla 

dessa aspekter. Det ställer dock krav på att läraren har erfarenhet av världen utanför skolan.  

Andersson tycker att de ensemblelektioner som han fick under sin period på musikhögsko-

lan i Malmö alltför ofta saknade feedback ifrån lärarna. Det var lite fult att berätta för eleverna 

vad man tyckte om deras spel på den tiden, början av 80-talet. Han tror att det uppkom under 

60- och 70-talet där det var fult med auktoritet hos lärare. 

 

För min del som var i behov av hands-on pedagogik ”gör detta” lyssna på det här”, 

jag fick ingenting av det i Malmö. Men sen var det helt annorlunda å andra sidan när 

jag gick på Berkley. Då var det mer ”du ska göra så här” Varför spelar du inte wal-

king?”.(Andersson) 

 

Hjorth säger att han har lärt sig att spela på två olika stationer. Genom spela och genom att 

låta sig läras av musik. Det gäller att acceptera att man är student och att man inte kan allt om 

intrycken ska komma in. Han tycker också att det är viktigt med spel utanför skolan medan 

man studerar. 
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Jag tror att det finns ett ständigt behov, när man pluggar på en skola, att man faktiskt 

har ett sammanhang som man repar sin egen musik i utanför. Jag tror inte man klarar 

av att plugga på en sådan här skola genom att bara gå till ensemblerna och göra som 

läraren säger. Detta tror jag är viktigt.(Hjorth) 

 

6.2.4 Jazz definierat som begrepp 

 

Jazz bör ses som ett förhållningssätt och inte en stil, tycker Andersson. Samtliga informanter 

verkar vara eniga om att jazzen idag inte är vad den var för 90 år sedan, den är något mycket 

bredare. Idag har jazzband influenser ifrån alla möjliga stilar vilket gör det farligt att i under-

visning säga att jazz bara är en tradition, Hjorth tycker att han står med ena benet i tradition 

och andra benet i någonting helt annat. Det som samhället ser som jazz skiljer sig mot vad vi 

jazzmusiker faktiskt spelar. Samhällets jazz är det som vi jazzmusiker kallar ”traditionell 

jazz”, säger Hjorth. Andersson tycker att det är problematiskt att bestämma vad som är obli-

gatoriskt att kunna i jazzgenren. 

 

Ordet jazz för mig betyder så himla mycket. Det kan vara en frasering i en låt. Det är 

ungefär som om någon frågade: vad är form? Ja form det kan vara vad som helst. Det 

kan vara luft, det kan vara is, det kan vara sten, det kan vara trä eller vad som helst. 

Okej, vad berättar det för den som frågar? Ja det berättar ju egentligen ingenting mer 

än att det kan vara väldigt mycket och att det är du själv som bestämmer vad det ska 

vara.(Hjorth) 

 

6.3 Sammanställning av resultaten 

 

I följande del gör jag en sammanställning av samtliga svar för att lättare kunna överskåda re-

sultatet av min intervjustudie. För att se djupare analys hänvisar jag till föregående delar av 

resultatkapitlet. 
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6.3.1 Musikern och läraren 

 

Att musicera samtidigt som man undervisar gör att man lättare vet vad som är relevant att 

undervisa om, och det skänker inspiration enligt mina informanter. Musikerrollen är det som 

blir kärnan för var läraren hämtar sitt undervisningsmaterial ifrån. Kontakt med publik, form 

på konsert, solo och låt nämns som exempel på saker som man hade saknat om man inte hade 

haft erfarenhet av att musicera utanför jobbet som pedagog. Det är viktigt att man som lärare 

har rett ut svårigheter i sitt eget spel för att på ett bra sätt kunna vägleda elever i deras utveckl-

ing. Musikerrollen och lärarrollen går hand i hand med varandra. De begränsningar som 

nämns är logistiken, tidsfaktorn och rollvalet. Ibland kan man känna sig splittrad i sina roller 

och det kan vara svårt att välja om man antingen ska vara musiker eller lärare. Logistiken och 

tidsfaktorn blir ibland svår att få till på ett bra sätt då musicerandet kan begränsa de tider som 

finns för undervisning, och tvärtom. Undervisningen kan bli lidande på det sättet att det kan 

saknas kontinuitet på grund av att man vissa månader har lektion varje vecka och vissa måna-

der inte har lektioner alls, till exempel. 

Det råder skiftande meningar gällande om det krävs att man musicerar aktivt samtidigt som 

man undervisar eller inte. Man kan eventuellt bygga sin undervisning på en erfarenhet av att 

ha spelat tidigare i livet men då riskerar man att undervisa om man saker som är passé, eller 

som riskerar att bli ”museiverksamhet”, som Yebio beskriver det. Det råder också skiftande 

meningar i om det skiljer sig beroende av vilken nivå man undervisar på. Holgersson tycker 

inte att det krävs att läraren musicerar i lägre åldrar/nivåer för att elever då endast vill lära sig 

grunder i instrumenthantverk medan Hjorth tycker tvärtom, att det är viktigt att läraren är en 

bra musiker även i lägre åldrar.  

Att undervisa gör att man som musiker inte är ekonomiskt beroende av att musicera och 

det gör att man lättare kan välja vilka sammanhang som man vill musicera i. Inspiration till 

egen utveckling som musiker nämns som en positiv påverkan ifrån lärarrollen. Lärarrollen 

begränsar musikerrollen endast på det sättet att det ibland inte finns tid för att repetera, ha 

konsert etc. Som nämnts tidigare så utgår alla informanter ifrån deras egen erfarenhet som 

musiker i sin undervisning. För att vara en framstående jazzmusiker idag krävs det, enligt 

mina informanter, ett unikt sound eller en unik personlighet men vad som krävs mer än det är 

beroende av vilket mål man har med sitt musikerskap. Om man vill spela egna låtar krävs det, 

enligt Yebio, att man är en bra entreprenör bland annat, men om man vill vara den mest anli-

tade instrumentalisten krävs det, enligt Holgersson, att man är en bra instrumentalist, att man 

kan noter och att man är bra socialt. Alla informanter tycker dock att det viktigaste är att man 
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själv bestämmer hur man vill låta. Det är viktigt att skaffa sig de redskap som krävs för att 

kunna uttrycka sig så som man vill. Det är viktigt att eleverna lär sig att bli självständiga och 

att de lär sig att bli sina egna lärare. Det är farligt att säga att något är obligatoriskt att kunna 

som jazzmusiker. Pedagogens roll är att hjälpa eleverna att hitta sin egen röst och sound och 

att sedan vägleda dem genom att ge feedback, ge förslag till övningar och diskutera om saker 

utan att tala om vad som är rätt och fel, enligt Andersson och Hjorth. Jazz ses, av Andersson, 

som ett förhållningssätt och inte en stil. 

En brist i informanternas egna utbildningar var att undervisningen saknade verklighets-

förankring. Ensembleverksamheten liknade inte verkligheten och det saknades feedback ifrån 

lärarna.  

 

7. Diskussion 
 

Jag kommer i följande kapitel att reflektera över mina forskningsfrågor utifrån de resultat jag 

fått, min egen analys och den litteratur som finns presenterad i kapitel 3.  

Min målsättning var, att med kvalitativa intervjuer som metod, få en inblick i fyra olika 

pedagogers arbetsliv som musiklärare, med syftet att undersöka hur rollen som musiker på-

verkar rollen som pedagog och tvärtom. Det har också blivit intressant att undersöka den mu-

sikstil som mina informanter är verksamma i, nämligen jazzen, och vad ett aktivt musicerande 

innebär i just denna genre. Det kommer nu att föras en diskussion med detta som underlag. 

Kapitlet avslutas med ett stycke om min framtida roll som lärare och vad som kan vara intres-

sant för vidare forskning kring ämnet.  

7.1 Att vara musiker och lärare 

 

Tre av fyra informanter är eniga om att lärarrollen behöver musikerrollen för att kunna fun-

gera optimalt. Det råder dock meningsskiljaktigheter kring huruvida man behöver musicera 

parallellt med att undervisa eller inte. En möjlig lösning kan vara att man tidigare i livet har 

musicerat mycket och kan bygga sin undervisning på den erfarenheten. Med det menas att 

man till exempel har musicerat aktivt i yngre år och sedan börjat undervisa men har då slutat 

musicera. Yebio nämner till en början att hon tror att det kan vara möjligt att göra så här, men 

ändrar sedan åsikt och tar upp minnen ifrån hennes egen utbildning och föreläsare som hon 
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liknar vid ”museiverksamhet”, då de har föreläst om hur det var att spela när de var unga (se 

kap, 6.2.2). Holgersson tror att det går att undervisa utan att musicera parallellt men att man 

riskerar att tappa erfarenheten av hur det ”riktiga” livet ser ut som musiker och Andersson tror 

att musiklärare, lika mycket som tränare inom sporten, kan hjälpa en elev utan att vara bra på 

att spela, men att man då måste ha hittat andra sätt att skaffa sig kunskap på som till exempel 

genom aktivt lyssnande, se livekonserter etc. Andersson tror dock att det bara kan röra sig om 

rent konstnärliga moment om det ska fungera. Det blir svårare om det rör sig om speltekniska 

moment. Han menar att eleven i fråga måste ha tagit sig förbi tekniska moment på instrumen-

tet och att eleven endast vill utveckla sound, uttryck och improvisation. Andersson menar rent 

kroppsliga moment när han använder ordet spelteknik i vår intervju. Det kan till exempel vara 

hur man böjer ett finger eller vrider handleden. Nilsson (2006) skriver i sin uppsats att balans-

gången mellan det konstnärliga och det hantverksmässiga är en komplex situation som lärare 

inom jazzgenren ställs inför. En utav Nilssons (2006) informanter tar upp faran med formella 

musikutbildningar, att de kan skapa ”musikmaskiner” av sina studenter om lärarna fokuserar 

på det hantverksmässiga och lämnar ute det konstnärliga. Nilsson (2006) tar även upp inne-

börden av att vara en duktig musiker som lärare, att erfarenheten som musiker gör att man 

som lärare kan förstå den konstnärliga delen av undervisningen. Hjorth tror inte att man kan 

komma undan att vara bra på att spela om man vill vara en bra lärare. Denna uppfattning 

stämmer överens med den uppfattning som Werner (1996) har i sin bok. Man kan inte under-

visa utan att vara bra på att spela själv. Hjorth behöver åka iväg på turné då och då för att få 

inspiration till sin egen undervisning. Hjorth tror att det gäller oavsett vilken ålder och nivå 

som eleven är på, medan Holgersson har uppfattningen att det bara behövs i högre nivåer och 

åldrar. En slutsats som jag drar av detta är att det verkar som att det behövs en lärare som be-

härskar både det speltekniska och den konstnärliga biten för att kunna hjälpa elever att ut-

vecklas optimalt.  

Werner (1996) talar om ”fear-based teaching”. Att lärare, som inte har utvecklat sin egen 

musikalitet, har en rädsla för att undervisa och bli påkomna med att egentligen inte kunna det 

de talar om i sin undervisning. Vi lärare behöver ha funnit svar själva för att hjälpa våra elever 

med svar, enligt Werner (1996). Werner (1996) menar att det är viktigt att vi har uppfattning-

en att vi lärare också utvecklas precis som våra elever och att vi inte undervisar moment som 

vi inte behärskar, att vi inte lurar oss själva. Werner (1996) ser på livet som en lång utveckl-

ingskurva och menar att vi endast borde undervisa moment som vi själva har hittat svar på, 

varför undervisa om sådant som du inte kan? De moment som vi inte har hittat svar på kan vi 

hitta svar på gemensamt med våra elever. Om man ska förevisa saker i sin undervisning bör 
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det vara om sådant som man som lärare kan mycket väl. Mina informanter verkar dela denna 

uppfattning med Werner (1996), att det är viktigt att utgå ifrån sig själv i sin undervisning och 

att man är medveten om att man är subjektiv som lärare. Andersson menar att man som lärare 

är subjektiv och att det är viktigt att man förmedlar det till sina elever. Andersson försöker, i 

sin undervisning, att utgå ifrån sina egna erfarenheter med en förhoppning på att dessa erfa-

renheter kan hjälpa hans elever på något sätt. Detta gör även att Andersson kan känna större 

empati för hur elever känner i vissa situationer då Andersson har upplevt situationerna själv. 

En annan möjlig metod skulle kunna vara att man som lärare utgår ifrån andras insikter och 

tolkningar i sin undervisning men Werner (1996) tror att det är svårt att sätta sig in i andras 

erfarenheter och undervisa utifrån dessa.  

Bouij (1998) skriver om rollidentitetsteorin som innebär att en individ består av olika roller 

som sedan rangordnas hierarkiskt beroende av vilket situation man är i. Jag kan se en kopp-

ling mellan denna teori och en av de svårigheter som har kommit fram ur min studie, nämli-

gen rollvalet. Yebio uttrycker att hon ibland kan känna sig splittrad i vilken roll hon ska ha, 

antingen lärare eller musiker. Hydén (2010) behandlar detta ämne i sin uppsats där resultatet 

visar på att det kan vara svårt att göra en klar uppdelning mellan rollerna musiker och lärare. 

Hydéns (2010) informanter delar uppfattning med mina informanter, att musikerrollen och 

lärarrollen ofta flyter ihop och korsbefruktar varandra. Det upplevs dock bland informanterna 

att det ändå existerar två olika roller och att det i vissa fall kan vara svårt att välja rätt roll till 

rätt situation.  

Bouij (1998) skriver ”En person som är alltför fäst vid det estetiska i musiken, kommer 

ständigt att sakna något i sitt arbete.” Bouij (1998) menar att en person som är alltför fäst vid 

att bli en bra musiker, riskerar att inte utveckla sin lärarroll på bästa sätt. Detta kan tyckas 

motsäga det som mitt resultat visar på, men faktum är att alla mina informanter har sagt att 

lärarrollen är något som bör utvecklas lika mycket som musikerrollen. Man blir inte automa-

tiskt en bra lärare för att man är en bra musiker eller tvärtom, båda rollerna kräver individuell 

utveckling. Bladh (2002) skriver i sin avhandling om en problematik som finns på musiklä-

rarutbildningarna, att musikerskapet värderas högre än lärarrollen. Musiklärarstudenterna är 

inte helt medvetna om att det är lärare de ska bli, utan det läggs för mycket fokus på musiker-

skapet. Kanske är en balans på 50 % musiker och 50 % lärare optimal i arbetslivet? Detta per-

spektiv blir intressant när man tittar på musiklärarutbildningen. 

Tanken med nya musiklärarutbildningen (se kap, 4.3) är att fler musiklärare ska få chans 

till en heltidsanställning genom undervisning i flera ämnen. En utbildning kan då vara inriktad 

mot musik, svenska och matematik till exempel. Min studie visar att mina informanter, som 
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alla är verksamma inom högre musikutbildning, behöver tid till att musicera och förkovra sig i 

sin egen konstnärlighet för att kunna bedriva en bra undervisning vilket innebär att en tjänst 

på 100 % borde vara svår att få ihop. Om inte tjänsten lämnar förtroendetid till läraren i form 

av eget musicerande eller liknande det vill säga. I den nya musiklärarutbildningen fokuserar 

man på två ämnen vilket kan få effekten att musiklärarstudenter får svårare att specialisera 

sig, vilket i längden eventuellt innebär att studenterna inte hinner fördjupa sig inom något 

område. Min studie visar trots allt att man som musiklärare måste få tid att fördjupa sig i sin 

musikalitet för att kunna bedriva en bra undervisning. En gemensam uppfattning mellan Hol-

gersson, Yebio och är att musiklärarutbildningen verkade sakna verklighetsförankring under 

deras studietid, något som även Bladh (2002) har sett i sin studie. Holgersson och Yebio upp-

levde att det inte liknade verkligheten utanför skolan när de hade ensemble i skolan och i 

Bladhs (2002) avhandling uttrycks det som att studenterna fick en ”verklighetschock” när de 

kom ut och började arbeta efter utbildningen. Detta är något som Hjorth, Andersson och 

Yebio verkar arbeta mycket för att motverka på dagens utbildningar vid musikhögskolan i 

Malmö. 

Samtliga informanter tycker att deras lärarroll berikar deras musikerroll på något sätt. Att 

undervisa gör att de får inspiration till att själva vilja utvecklas. Bladh (2002) skriver om livs-

världen och att det är i den som vi människor föds, skapar identiteter och interagerar med 

varandra på olika sätt. I min studie skulle man kunna se koppling mellan denna livsvärld och 

mina informanters musicerande. Mina informanter hämtar inspiration genom att vara ute och 

spela och det gör att de hittar en mening med att undervisa. Undervisningen blir betydelsefull 

och rolig. Hjorth nämner att hans jobb som musiklärare gör att han kan vara mer selektiv i det 

han vill spela utanför jobbet då han inte är ekonomiskt beroende av att spela och då behöver 

han inte göra spelningar som han inte tycker är kul. Han menar att om han hade tvingats ta 

alla spelningar för att överleva, så hade hans kreativitet blivit lidande. Denna aspekt lyfter 

även Hanson (2007) fram i sin uppsats. Att den ekonomiska trygghet som lärarjobb innebär 

gör att man kan välja godbitarna av speltillfällena när man musicerar.  

Vilka möjligheter- och begränsningar finns det då med att musicera parallellt med att un-

dervisa? Att se detta ämne endast ur dessa två termer har visat sig vara för snävt för min stu-

die. Att se det endast som möjligheter- och begränsningar är ett dikotomiskt tänkande, ett 

svart-vitt tänkande. Min studie visar att musicerandet berikar undervisandet och tvärtom, samt 

att de korsbefruktar varandra på många plan. Det är av den anledningen inte helt självklart att 

dra slutsatser med utgångspunkt i endast möjligheter och begränsningar. I min studie har det 
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visat sig att musikerrollen och lärarrollen flyter samman och bildar en enhet där rollerna är 

beroende av varandra för att fungera optimalt.  

    

7.2 Jazz i undervisningen 

 

Att generalisera vad en jazzmusiker bör behärska eller inte, är problematiskt enligt mina in-

formanter. Jazz är inte vad den var för 60 år sedan. För mina informanter verkar det handla 

om att skaffa sig redskap för att kunna uttrycka sig så som man själv vill, det är viktigt med en 

egen röst. Hur ska en bra lärare inom jazzgenren vara då? Min studie visar att det är viktigt 

att, vi lärare inom jazzgenren, har en öppen och bred inställning till vad begreppet jazz inne-

bär och till vad våra elever bör utveckla. Andersson säger att jazz bör ses som ett förhåll-

ningssätt, vilket jag helt instämmer i. En slutsats jag drar av resultatet av min studie är att om 

vi, bara genom böcker, hade lärt oss vad jazz är, skulle troligen utvecklingen stanna av. Jaz-

zen behöver få fortsätta att utvecklas precis som den gjorde mellan 1920- 60-talet och det kan 

möjliggöras genom att vi som musiker och lärare utforskar den genom att musicera tillsam-

mans. Vi lärare behöver ut och spela och aktivt lyssna på musik för att förstå vad denna genre 

innebär, som Hjorth säger.  

 

7.3 Min framtida roll som lärare 

 

Min studie har varit inriktad mot högre musikutbildning eftersom att de valda informanterna 

undervisar där. Mitt första jobb som musiklärare kommer med största sannolikhet att vara 

inom lägre nivåer så som estetiskt program på gymnasium eller kulturskola, vilket för mig 

känns som ett intressant område att fortsätta utforska det som min studie tar upp. Studien har 

väckt frågor i mig som jag kommer att bära med mig in i min roll som lärare och musiker. Är 

det viktigt att man håller igång sitt musicerande utanför sitt jobb som pedagog i lägre åld-

rar/nivåer? Går det att finna alla svar som lärare?  

Jag kan ibland ha svårt att sätta min lärarroll åt sidan när jag ska spela med ett band eller 

liknande, precis som Yebio har upplevt. Likadant kan det vara tvärtom, att jag i undervis-

ningssituationer kan ha svårt att sätta min musikerroll åt sidan. Jag har märkt att min musiker-
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roll ibland kan göra att jag, på ett hindrande sätt, applicerar min egen smak och mitt eget 

tycke i musiken på mina elever. Det kan få effekten att jag förevisar mycket i min undervis-

ning och det kan låta som om det jag säger skulle vara sanningar. Detta är en aspekt som jag 

har blivit uppmärksam på genom min studie och som jag kommer observera i mitt kommande 

yrke som musiklärare. 

 Jag kommer även testa det som mina informanter förespråkar för, att kombinera musiker-

roll med lärarroll. Min förhoppning är att få ett lärarjobb med ungefärliga omfattningen 50 %, 

och att sedan försöka hålla igång mitt musicerande så mycket det går. Jag har även fått myck-

et inspiration och uppslag till hur man ska tänka om jazz i undervisningen. Jazz är ett förhåll-

ningssätt enligt Andersson vilket jag tycker låter som en sund inställning.  

 

7.4 Vidare forskning 

 

En stor fråga som har kommit upp för mig är: Är det möjligt för en musiklärare att ha en tjänst 

på 100 % om man vill göra ett bra arbete? Det kanske är så att det behövs tid och utrymme för 

eget konstnärskap och musicerande utanför lärarjobbet, eller rentav inom jobbet? Alla mina 

informanter har upplevt att deras eget musicerande har uppmuntrats och värdesatts av led-

ningen på de skolor där de jobbat, vilket är folkhögskola och högskola. Hjorth nämner dock 

att hans tid på kulturskolan inte gav honom stimulans för hans musikerskap. Tidiga åldrar och 

nivåer på kulturskola och gymnasium är något som är relevant att undersöka om i vidare 

forskning. Min studie har endast undersökt lärare verksamma på folkhögskola och högskola 

med elever på högre nivå vilket har väckt frågor och funderingar om förhållandena på lägre 

nivåer så som: är det viktigt att musicera parallellt med att undervisa på kulturskola eller este-

tiskt gymnasium? Det visade sig att mina informanter inte var eniga om det krävs eller inte att 

lärare musicerar när de undervisar i lägre nivåer.  

Kan man kombinera rollerna som musiker, musiklärare och lärare i annat ämne? Musiklä-

rarutbildningen efter 2011 syftar till att utbilda fler-ämnespedagoger. Denna utbildningsform 

är eventuellt inte optimal om musiklärare på lägre nivåer delar mina informanters uppfattning 

om musiklärares eget musicerande. Detta är intressant för vidare forskning.  

Kan det vara så att det inte räcker med att bli en bra musiker för att nå ut till sina elever? 

Krävs det att man är känd också? Ingen av de andra informanterna har uttryckt något om detta 

vilket gör det svårt att få ut något relevant resultat i frågan. Yebio är inne på det området när 
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hon pratar om Skurups folkhögskola, som väljer lärare som har ett känt namn vilket Yebio 

inte alltid tycker är ett lyckat koncept. Jag får intrycket att Yebio, Andersson och Hjorth inte 

tycker att man måste vara en känd musiker men att mycket erfarenhet som musiker hjälper 

deras undervisning.  

Det är också intressant att i vidare forskning undersöka om man som lärare behöver ha 

bemästrat allt som man lär ut till sina elever eller om man som lärare kan ge samma vägled-

ning bara genom ord eller genom att utgå ifrån vad andra har kommit fram till. Framförallt när 

det gäller speltekniska moment, när det handlar om sound, uttryck, improvisation etc. finns 

det en del svar att hämta ur min studie. Om man vill undervisa speltekniska moment, måste 

man då behärska dessa moment till fullo som lärare? 
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Bilaga 
 

 

Intervjuguide     

 
- Kan du berätta kort om din bakgrund som musiker? 

	  

Utbildning	  

-  Hur kommer det sig att du började spela ett instrument? 

-‐	  	  	  	  	  	  	   På	  vilket	  sätt	  lärde	  du	  dig?	  Skola?	  Självlärd?	  Hur	  länge?	  (Behöver	  precisa	  svar.	  Kulturskola,	  

högskola	  etc.)	  

-‐	   Skillnad	  på	  att	  musicera	  i	  skolan	  eller	  utanför	  skolan?	  

	  

Eget musicerande 
-  Beskriv ditt eget musicerande inom jazzgenren. (spelkontext, hur är du engagerad i musiklivet? 

Musikstil?  

 

- Kan du berätta om din bakgrund som pedagog? 
-‐ Är	  du	  utbildad	  pedagog?	  Om	  ja,	  vilken	  utbildning?	  

-‐ Typ	  av	  arbetsplats?	  

-‐ Undervisningsform?	  	  

-‐ Hur	  länge	  har	  du	  undervisat?	  

 
- På vilket sätt kombinerar du din roll som utövande musiker med din roll som     pedagog? 

Vilka möjligheter och begränsningar ser du med att musicera parallellt med att undervisa? 

 
• Påverkar din roll som aktiv jazzmusiker din roll som pedagog inom jazzen? 

-‐ Har	  ditt	  eget	  musicerande	  påverkat	  dig	  inom	  något	  speciellt	  område	  i	  din	  undervisning?	  

-‐ Krävs	  det	  att	  läraren	  musicerar	  aktivt	  för	  att	  kunna	  bedriva	  en	  bra	  undervisning	  tror	  du?	  Var-‐

för?	  

	  

• Påverkar din roll som pedagog inom jazzen din roll som aktiv jazzmusiker? 
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-‐ Berikande? 

-‐ Hindrande? 

  

-‐	  Hur	  har	  du	  pedagogiskt	  kunnat	  använda	  dina	  erfarenheter	  som	  aktiv	  jazzmusiker	  i	  din	  

undervisning? 
-‐	   Ge	  exempel!	  Både	  ensemble	  och	  enskild	  undervisning.	  Skiljer	  det	  sig	  beroende	  av	  vilken	  

skola?	  

-‐	   Vad	  tycker	  du	  är	  viktigt	  att	  förmedla	  till	  en	  elev?	  

 
- Vilken syn har de skolor du arbetat på haft på lärarnas eget musicerande? 

-‐	   Har	  det	  uppmuntrats	  till	  eget	  musicerande?	  Både	  i	  styrdokument	  och	  i	  socialt	  klimat.	  

-‐	   Skillnad	  beroende	  av	  vlken	  skola?	  

-‐	   Hur	  är	  bilden	  på	  musikaliska	  förebilder?	  Ska	  lärarna	  vara	  musikaliska	  förebilder?	  

 
- Vad tycker du, utifrån dina egna erfarenheter, är viktigt att behärska som jazzmusiker idag?  

-‐ Är	  det	  skillnad	  beroende	  av	  vilka	  mål	  man	  har	  med	  sitt	  musicerande?	  

-‐ Skiljer	  det	  sig	  beroende	  av	  vilken	  sorts	  jazz	  man	  spelar?	  

-‐ På	  vilket	  sätt	  har	  du	  kommit	  fram	  till	  din	  uppfattning?	  

 

 

- Hur har din egen utbildning i musik påverkat dig? 
- Hur har din egen utbildning påverkat din roll som pedagog? 

- Någon speciell lärare/lärartyp som har haft en avgörane roll för din utveckling? 

- Finns det något du hade velat ändra på vad gäller innehåll, utformning, metod etc? 

 

   - Har du något mer att tillägga? 

 
 


