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Du har jobbat som musiklä-
rare i Ale kommun i 36 och 
ett halvt år…
– Jag jobbade min första dag 
i Ale den 16 augusti 1977, 
samma dag som Elvis dog. Jag 
minns det tydligt – nyheten 
var på alla löpsedlar och vi spe-
lade hans låtar. 

Hur började du din egen 
musikbana?
– Jag började skolan 1960 på 
Hisingen och gick ut nian 69. 
På den tiden fanns ingen di-
rekt musikundervisning i sko-
lan, så man fick lära sig själv. 
Jag byggde ett eget trumset 
av Mekano och på högstadiet 
köpte jag min första gitarr. Se-
nare läste jag till mellanstadie- 
lärare med inriktning musik, 
fick jobb och gick därefter en 

musiklärarutbildning paral-
lellt. 

Vad är det som fått dig att 
jobba kvar i 36 år?
– Jag har själv bott i stan under 
hela tiden och i jämförelse så 
har man helt andra möjlighe-
ter att satsa på den här typen av 
verksamhet i en liten kommun. 
Det finns mycket mer resurser 
och i Ale var man dessutom 
tidig med musiksatsningar. 
Jag har alltid trivts bra med 
mitt jobb och det är roligt att 
se eleverna utvecklas. Man ser 
ganska tidigt vilka som har po-
tential att bli duktiga. 

Hur har musikundervisningen 
förändrats genom åren?
– Förr skulle det vara mycket 

klassiskt och fint inom musik-
undervisningen, men jag har 
alltid utgått från vad ungarna 
själva vill spela och ofta skiljer 
det inte så mycket. Innebandet 
One Directions ”What makes 
you beautiful” har till exempel 
nästan samma ackordföljd som 
60-talslåten ”Twist and shout”. 

Vilken musik gäller just nu?
– Alla generationer har sin 
musik och hårdrocksgenera-
tionens barn vill inte lyssna på 
samma som sina föräldrar. Nu 
är det istället mycket akustiskt 
och stålsträngat som gäller, 
något som slog igenom i årets 
Alerocken.  

Hur skulle du helst se att 
Kulturskolan utvecklades?
– Inte riva ner det som finns. 
Studion på Ale gymnasium är 
till exempel väldigt värdefull 
för oss, så den hoppas jag att 
man bevarar. Sedan att man 
fortsätter att satsa på musi-
ken, vi har ju alltid på något 
vis blivit satta på undantag, 
samtidigt som vi förmodligen 
räddat en och annan från att 
hamna snett. Sedan hade det 
självklart inte skadat med fler 
tillfällen för ungdomarna att få 
spela live.

JOHANNA ROOS

Musikläraren
som hänger med

Samma dag som Elvis Presley dog jobbade han sin första dag som musiklärare i Ale.
36 och ett halvt år senare är Bosse Jansson snart inne på sin tredje generation elever.

– Även om musiken förändras är principen för att lära sig spela fortfarande densamma.

BOSSE JANSSON

Ålder: 59

Bor: Haga. Göteborg

Familj: Fru, tre vuxna barn 

och två barnbarn

Gör: Musiklärare i Ales kul-

turskola

Intressen: Musik och gamla 

bilbanor

Lyssnar på: Mest musik från 

50 och 60-talet som The 

Beatles och The Beach Boys

Drömresa: Köra Road 66 

genom USA.

Ser fram emot under 2014: 
”Att eleverna utvecklas ännu 

mer och får fler spelningar, 

bland andra bandet The 

Jocals. Sedan ska det bli in-

tressant att se vad som hän-

der med musikverksamheten 

om Himlaskolan slår igen.”
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