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Abstrakt 
Titel: Att spela musikteori – En kvalitativ studie om ämnesintegrering mellan kurserna 
gehörs- och musiklära 1 och instrument eller sång 1 
English titel: To perform musictheory – A qualitative study regarding integration 
between the courses Gehörs- och musiklära 1 and Instrument eller sång 1 
Language: Swedish 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur en musiklärare kan integrera musikteori 
under lektioner i kursen Instrument eller sång 1. Musikteoridelen kommer att grundas i 
det centrala innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1. Studien vill visa på hur 
musiklärare inom ramen för undervisning i kursen Instrument eller sång 1, applicerar 
musikteoretiska inslag i sin undervisning. Det är en kvalitativ studie som har 
genomförts med hjälp av en intervju med en musiklärare och två observationstillfällen 
av instrument- eller sång 1-lektioner där samma lärare har individuella lektioner med en 
elev á lektion. Resultatet visar på att musikläraren integrerar musikteori med hjälp av 
språket med fokus på förståelse av musikteoretiska begrepp. När förståelsen är nådd 
applicerar musikläraren de musikteoretiska begreppen praktiskt i form av att översätta 
det teoretiska till gitarrspelande.  
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1 Inledning, bakgrund och syfte 
På gymnasieskolans estetiska program med inriktning musik existerar en kurs som heter 

gehörs- och musiklära 1. Denna kursen behandlar mycket av den musikteori som 

gymnasieelever, på det estetiska programmet med inriktning musik, kommer stöta på 

under sina år på gymnasiet. Jag läste det estetiska programmet med inriktning musik 

under mina år på gymnasiet, gehörs- och musiklära 1 var en av de kurser som fångade 

mitt intresse och jag brann ständigt för att lära mig mer. Då uppstod det ett problem. 

Trots att jag som musiker lärde mig musikteori så applicerade inte jag min kunskap om 

musikteori i mitt musicerande utanför musikteoriklassrummet, åtminstone inte 

medvetet. Flera andra musiker som jag känner och diskuterat ovanstående problem med 

har upplevt eller upplever samma sak. Det problem som belyses är bruket av musikteori 

i ens musicerande och medvetenheten om det. Separationen mellan musikteori och 

musik kan upplevas som stor. Till och med skolverket separerar musikteori och musik 

som två olika ämnen. Med denna studie har jag undersökt hur musikteori kan integreras 

under lektioner i kursen instrument eller sång 1. Nära besläktat är då 

ämnesintegreringen mellan kurserna gehörs- och musiklära 1 och instrument eller sång 

1. 

 

1.1 Bakgrund 
Forskningsobjektet i studien är hämtat från svenska gymnasieskolans estetiska program 

med inriktning musik. På det estetiska programmet är det i sin tur ämnena musik och 

musikteori som kommer att behandlas och dessa ämnenas kurser: gehörs- och musiklära 

1 (benämns hädanefter geho 1) och instrument eller sång 1 (benämns hädanefter inså 1).  

 

1.1.1 Det estetiska programmet 
Det estetiska programmet i svenska gymnasieskolan är ett högskoleförberedande 

program. Ett högskoleförberedande program ska ge eleverna förutsättningar att kunna 

studera vidare efter gymnasiet på en högre nivå, vid till exempel en högskola eller ett 

universitet. För att förbereda eleverna ges det en fördjupning inom den valda 

gymnasielinje och inriktning. Det estetiska programmet har fem inriktningar, de olika 

inriktningarna är: dans, estetik och media, bild och formgivning, teater och slutligen 

musik. Musikinriktningen syftar till att ge elever kunskap om musik från olika tider och 

kulturer samt utveckla elevers musikutövande, konstnärliga skapande och slutligen 

träna elevers förmåga att uppleva och tolka musik (Skolverket, 2011c). 
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1.1.2  Ämnena musikteori och musik 
För att ta reda på hur en ämnesintegration mellan ämnena musikteori och musik är 

möjlig så jämförs nu de olika ämnenas syften som finns tillgängliga på skolverkets 

hemsida.  

 

Kortfattat syftar ämnena till att utveckla elevers kunskaper inom musik. Det innefattar 

till exempel framförande av musik, förståelse av musik, skapande av musik samt insikt i 

hur olika sorters musikutrustning fungerar och används (Skolverket, 2011b, Skolverket, 

2011a). Exempel ges i form av nedanstående citat, varav första citatet är från syftet till 

ämnet musik och det andra citatet från syftet till musikteoriämnet. Musik: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av 

samband mellan detalj och helhet” (Skolverket, 2011b, s.1). Musikteori: ”Genom 

undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta 

praktiskt i musicerande och musikskapande” (Skolverket, 2011a, s.1).  

 

1.1.3 Kurserna gehörs- och musiklära och instrument eller sång 
De kurser som står till grund för denna studie är instrument eller sång 1 och gehörs- och 

musiklära 1. För att ta reda på hur innehållet i gehörs- och musiklära 1 kan integreras i 

instrument- eller sång 1-undervisningen kommer de båda kursernas centrala innehåll att 

granskas. Målet är att finna gemensamma nämnare för att möjliggöra ett  

undervisningsinnehåll som passar in i de båda kurserna. 

 

Nedanstående punkter är tagna från det centrala innehållet för geho 1: 

• Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 

• Notering av klingande musik. 

• A prima vista-träning (Skolverket, 2011a, s.8). 

 

Nedanstående punkter är tagna från det centrala innehållet för inså 1: 

• Spel eller sång efter noter och på gehör. 

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder (Skolverket, 2011b, s.15). 

 

Jämförelsen av ovanstående punkter sker i form av att hitta gemensamma nämnare. En 

sådan nämnare är begreppen träning och instuderingsmetoder. Ytterligare koppling 

mellan de centrala innehållen är det som kallas A prima vista-träning (geho 1) och spel 
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eller sång efter noter och på gehör (inså 1). Nationalencyklopedin (2017c) beskriver A 

prima vista som att spela eller sjunga utan förberedelse direkt från ett notblad. Eftersom 

A prima vista är att spela eller sjunga efter noter är det lätt att se möjlighet att se 

sambandet mellan dessa punkter från de centrala innehållen i kurserna.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur en musiklärare integrerar musikteori under 

lektioner i kursen Instrument eller sång 1. Studien kommer grunda sig i följande 

forskningsfråga: 

 

• Hur sker integrering av musikteori i kursen instrument eller sång 1? 
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2 Begreppsdefinitioner 
I studien används det ett par begrepp som inom musiker- och musikläraryrket är ganska 

vanliga, men som kan tolkas på olika sätt. Nedan kommer de tänkta begreppen 

förtydligas.  

 

2.1 Musikteori 
I denna studie kommer begreppet musikteori ta sin grund från skolverkets mål och 

beskrivning av ämnet musikteori, även på ett sätt som riktas mot elever i gymnasiet som 

går på det estetiska programmet med inriktning musik. På skolverkets hemsida finns en 

övergripande beskrivning av ämnet som lyder: 

 
Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. 

Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar 

musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I ämnet 

behandlas också notation av musik (Skolverket, 2011a, s.1). 

 

I studien kommer begreppet musikteori grunda sig i musikaliska begrepp och den 

kommunikation som sker med hjälp av olika musikaliska begrepp. I studien är det 

främst språket som står i fokus för definitionen av begreppet musikteori och hur detta 

språk sedan används. 

 

2.2 Integration och ämnesintegration 
I denna studie är det den samhällsvetenskapliga definitionen av integration som 

begagnas. Nationalencyklopedin (2017a) förklarar integration inom 

samhällsvetenskapen som både en process och ett resultat där enheter förenas. Även 

inom undervisning är definitionen av integrering lik ovanstående. ”Definitionen är helt 

enkelt: ’Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 

sammanfoga skilda delar till ett helt’” (Andersson, 1994, s.3). Likt Andersson ger 

Nationalencyklopedin en definition av ämnesintegrering som syftar till att 

ämnesintegration är när undervisning sker i besläktade ämnen med målet att öka 

kunskapsnivån hos elever (Nationalencyklopedin, 2017b). Med ovanstående 

definitioner av integrering och ämnesintegrering är det tydligt att dessa begrepp handlar 

om att göra helheter av delar. Likt det Andersson lyfter kring integration och 

ämnesintegration kommer begreppen, i denna uppsats, användas i syfte att belysa ett 
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potentiellt samarbete mellan två närliggande kurser och den möjlighet som finns att 

kombinera undervisningsinnehåll (Andersson 1994, s.15).     
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer relevant forskning och annan litteratur till denna studie 

presenteras. Forskningen och litteraturen presenteras under två rubriker. Först 

presenteras Musikundervisning och musikteori i undervisningen. Under rubriken 

presenteras den information som knyter an till ämnesintegrering och ämnesintegrering 

mellan musik och musikteori. Under den andra rubriken Musik och teori presenteras 

information om hur musiker och musiklärare kan ha olika synsätt på vad musikteori är. 

 

3.1 Musikundervisning och musikteori i undervisning 
Musiklärare har fria tyglar, utöver styrdokumenten från skolverket och skollagen, hur de 

ska utforma sina lektioner, vilka moment lektionerna ska innehålla samt vilken 

undervisningsmetod de ska applicera. Musiklärares val av undervisningsinnehåll i 

ensemble och gehörs- och musiklära undersöks av Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

(2009). Zimmerman Nilssons (2009) avhandling är en ämnesdidaktisk undersökning av 

musikundervisning, avhandlingen analyserar musiklärares val av undervisningsinnehåll 

och undervisningsmetoder i ensemble och gehörs- och musiklära. Innan Zimmerman 

Nilsson (2009) presenterar avhandlingens resultat har kursplanerna för ensemble A och 

gehörs- och musiklära A jämförts, flera gemensamma nämnare påträffas mellan 

kursplanerna.   

 
Eleven ska vara bekant med musikteoretiska begrepp och kunna återge avlyssnad musik 

på olika sätt. […] Kunskaperna som tillägnas ska kunna tillämpas i det egna 

musicerandet. Dessutom ska kunskaperna möjliggöra återgivandet av musik och 

musikalisk form (Zimmerman Nilsson, 2009, s.22). 

 

I ovanstående citat återger Zimmerman Nilsson sin tolkning av läroplanen och dess 

formulering av kursen gehörs- och musiklära.  

 

I resultatet presenterar Zimmerman Nilsson en sekvens där läraren Miriam ska lära ut 

den kromatiska skalan till sina elever. Zimmerman Nilsson visar att det är innehållet av 

Miriams lektion som styr metoden för hur Miriam lär ut. Vidare förklarar Zimmerman 

Nilsson att även om lärare har en vision om hur undervisningen ska gå till och hur 

eleverna ska ta till sig kunskapen, blir det inte alltid som lärare tänkt sig. En förändring 

av undervisningsmetod för att effektivisera undervisningen kan bidra till en bättre 

inlärningskurva för elever (Zimmerman Nilsson, 2009, s.81).  
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Sara Blanck (2014) skriver om ämnessamspel och ämnesintegrerad undervisning i 

boken När ämnen möts. Blanck beskriver skillnaden på ämnessamspel och 

ämnesintegrerad undervisning på följande sätt:  

 
Ämnessamspel ser jag som ett samlande begrepp för alla former av samarbete mellan 

ämnen. […] Begreppet ämnesintegration använder jag för att beteckna den typ av 

undervisning där två eller flera ämnen integreras genom att syfte/centralt 

innehåll/kunskapskrav från dessa berör i samma lärandeobjekt eller under samma 

lektionssekvens (Blanck, 2014, s.57). 

 

Blancks studie grundar sig i tre olika ämnesintegrerade projekt på tre olika grundskolor. 

Blanck studerar ämnet samhällskunskap och dess möjligheter att samarbeta med andra 

närliggande ämnen. Vidare inleder Blanck med att hänvisa till läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11, där det står att elever i den svenska skolan ska få möjligheter till 

ämnesfördjupning, överblick om sammanhang och få möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande. Vilket i sin tur betyder att varje elev ska få möjligheten att möta 

både ämnesfördjupning och ämnesintegration (Blanck, 2014, s.10). Blanck presenterar 

sitt resultat i två delar. I den första delen besvaras forskningsfrågan som lyder ”Hur 

samspelar ämnena i de ämnesintegrerade projekten?” (Blanck, 2014, s.76). I första 

delen presenterar även Blanck resultatet från en av de enkäter som studien har samlat in. 

Resultatet av enkäten visar hur många ämnen samarbetar med varandra under stora 

delar av undervisningstiden samt att lärare anser att det finns mycket att vinna på att 

samarbeta ämnesövergripande inom vissa specifika delområden (Blanck, 2014, s.77).  

 

Vilket är precis det som Michael R. Rogers (2004) visar på när han skriver om 

musikteori. I boken Teaching Approches in Music Theory skriver Rogers om 

undervisning i musikteori. Redan tidigt i boken presenterar Rogers teori på följande sätt: 

”Theory, then, is not just something to learn but is also something to do” (Rogers, 2004, 

s.7). Musikteori är enligt Rogers mer likt filosofi än matematik därför att musikteori inte 

bara är nummer och text som tillsammans bildar något likt förstående. Rogers (2004) 

lyfter frågan om integration eller separation, med detta menas ett samarbete mellan 

musikteori och praktik eller avlägsnande så som att bara jobba med musikteori med 

papper och penna. Vidare påpekar Rogers att med den integrerade versionen av 

musikteori skyddas de som lär sig mot att bli paper-and-pencil musiker, på det vis att 
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musiken inte bara blir nothuvuden och linjer utan att genom integration så börjar 

musiken leva och de som lär sig får höra vad de gör (Rogers, 2004, s.16). Likväl finns 

det fördelar med det separerande tillvägagångssättet, till exempel utvecklas den 

intellektuella förståelsen och hörselförmågorna olika snabbt och vanligtvis är ögat 

snabbare än örat. Detta kan få effekten att det integrerade tillvägagångssättet kan kännas 

långsamt och inte lika effektfullt till uppgifter där det separerade sättet hade fungerat 

bättre (Rogers, 2004, s.16-17). Ytterligare ett problem som finns i frågan integration 

mot separation är betygsättning. I det separerade tillvägagångssättet är det lättare att få 

in material som ska betygsättas till skillnad från det integrerade sättet där det ofta krävs 

mer för att inte något ska gå obemärkt och inte kunna betygsättas (Rogers, 2004, s.17). 

Med andra ord är det separerande tillvägagångssättet mer praktiskt för lärare och det 

integrerande mer lärorikt för musiker. 

 

För att lyckas med integrerad undervisning bör läraren, precis som Zimmerman Nilsson 

(2009) påpekade, välja lektionsinnehåll som tillåter en metod som kan vara 

integrerande. Susan Hallam skriver om instrumental musik och instudering och ger 

förslag på hur lärare kan lyckas med integrerad undervisning. Lärare och elever bör vara 

överens om vad lektionsmaterialet ska vara. Det kan vara beslut som till exempel vilka 

låtar de ska spela och vilken genre de ska spela i. Upplägget är oftast en lärare med en 

elev på inså 1-lektionerna vilket kan göra det lättare att komma överens. När de är 

överens bör målet vara att utveckla elevens förmåga på sitt instrument. För inte så länge 

sedan hade det varit en fråga om att utöka elevens repertoar, nu ska även komposition, 

improvisation, notation och gehörsträning utvecklas (Hallam, 2012, s.652). 

 

3.2 Musik och teori 
Om vi spelar musik på inså 1-lektionerna använder vi oss av musikteori? Robert W. 

Wason (2002) skriver om praktisk användning av musikteori. Wason förklarar att en 

stor utveckling i musikens historia är just integreringen av musikteori i musica practica, 

innan 1700-talet var det ett stort mellanrum mellan praktik och teori. Det som hände 

menar Wason var att musikteorin delades upp och blev praktisk musikteori och bara 

musikteori. Den praktiska musikteorin beskrivs som appliceringen av musikvetenskapen 

och dess olika genrer och musikteorin beskrivs som ett verktyg som samordnar de 

tekniska reglerna och de naturliga orsakerna. Med den informationen blir bilden av 

samspelet mellan musik och musikteori tydligare eftersom den ger ett konkret svar på 
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att musikteori används i praktiserande av musik, dock är det olika typer av musikteori. 

Detta har i sin tur lett till att musikteori som vi ser den idag har kommit i skymundan 

(Wason, 2002, s.46–47). Wason beskriver kort historien om hur musikteori har använts 

inom pedagogik och hur bandet mellan pedagogik och teori har blivit svagare (Wason, 

2002, s.73). Wason ger också anledning till varför det har blivit så. Wason påpekar att 

det språket som lärare tidigare använde i sin undervisning har försvunnit och precis som 

Zimmerman Nilsson menar Wason att det är upp till läraren att välja lektionsinnehåll 

och på vilket sätt eleverna ska lära sig (Rogers, 2002, s.73). 

 

Rogers ger också förslag på svar till frågan om musikteori används när vi spelar musik. 

Rogers beskriver musikteori som in princip odefinierbar men att den brukar definieras i 

termer som till exempel skalor, ackordsbeteckningar och b- och korsförtecken. Enligt 

Rogers räcker inte denna vanliga definition av musikteori, istället menar Rogers att 

detta är mer en beskrivning av en för-teoretisk fas i inlärandet. Musikteori kan jämföras 

med språket, där skalor, ackordsbeteckningar och b- och korsförtecken skulle motsvara 

kommatecken, bokstäver och verb. Det är först när man använder denna kunskap om det 

för-teoretiska som det blir musikteori (Rogers, 2004, s.3). 

 

3.3 Sammanfattning 
Den första rubriken har redovisat hur lektionsinnehållet har stor betydelse för 

musikundervisning samt att det är upp till musiklärare att välja vilket innehåll och 

vilken metod som används i undervisningen. Zimmerman Nilsson (2009) menar att om 

innehållet styr metoden kan det vara svårt att förmedla den kunskap som var menat för 

lektionstillfället. Blanck (2014) visar att en delvis ämnesintegrering kan vara fördelaktig 

för inlärandet hos elever. Slutligen ger Hallam (2012) och Rogers (2004) förslag på hur 

denna integrering kan gå till. 

 

Den andra rubriken presenterar Wason (2002) som i sin tur kort presenterar hur och 

varför musikteori och pedagogik under de senaste åren har glidit ifrån varandra. 

Innehållet under den andra rubriken presenterar även tankar om vad som är musikteori 

och när den används, till exempel inleder Rogers (2004) med att redovisa sin tolkning 

av musikteori och det förteoretiska stadiet. Rogers menar att det är först vid användning 

av den kunskap, som det förteoretiska består av, som det blir musikteori.  
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4 Metod 
I detta avsnitt förklaras vilka metoder som använts i studien och även motiveringar till 

varför just dessa metoder var de bäst lämpade för studien. Fortsättningsvis redovisas 

också processen av att samla in det empiriska materialet, analysen av materialet samt 

vilket urval som har gjorts. 

 

4.1 Metodval 
Metodvalet tog avstamp i studiens syfte och forskningsfråga. Då syftet är att ta reda på 

hur en lärare integrerar musikteori i sin undervisning börjar metodvalet med att 

visualisera vilken data som behövs för att det ska bli möjlig. Med en forskningsfråga 

som lyder Hur sker integrering av musikteori i kursen instrument eller sång 1? är det 

inte ett nummer eller en summa som är intressant, utan det hur något görs. ”kvantitet är 

en beräkning, en mängd av ett fenomen, till exempel antal, vikt, längd, ålder, summa 

eller differens, medan kvalitativa data kan gälla sådant som en händelse, ett yttrande, en 

bild, smak eller beröring” (Ahrne & Svensson, 2015, s.10). Med avstamp i ovanstående 

citat fann jag att en eller flera kvalitativa metoder bör fungera bättre för att få svar på 

forskningsfrågan i denna studie. Valet blev observationer och intervju. Observation för 

ta reda på hur och om en lärare gör det som uppsatsen syftar till att studera i denna 

studiens forskningsfält (lektioner i instrument eller sång 1, klassrum). Intervju för att ta 

reda på om en lärare själv är medveten om hur musikteori kan appliceras i annan 

musikundervisning och hur det iså fall görs. Intervju skapar även tillfälle att ta reda på 

musiklärarens syn på olika undervisningsmetoder och varför läraren undervisar på det 

sätt hen gör. Kvantitativa metoder passar bättre till statistik och siffror (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.10) och det är inte den typen av data som är nödvändig för att få svar 

på forskningsfrågan i denna studie. Den kvalitativa metod som står i centrum för denna 

studie är observationer, i andra hand intervjuer.  

 

Då tidsaspekten talade emot en studie med ett större antal deltagare begränsades urvalet 

något, samtidigt var målet att involvera färre personer. I studien observerades två 

lektionstillfällen i kursen instrument eller sång 1. Under dessa lektionstillfällen deltog 

en elev och en lärare á lektion, totalt en lärare och två elever. Dessa observationer 

spelades in med både film och ljud för att i efterhand kunna analysera vad som skedde 

under lektionerna, under observationstillfällena fördes det även anteckningar. Efter 

observationerna genomfördes en intervju med läraren som deltog i studien. Även 
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intervjun spelades in med film och ljud för att lättare arbeta fortsätta ett arbete med den 

data som genererades. 

 

4.2 Observation 
Observation är en metod som går ut på att forskaren ger sig ut på fältet som ska studeras 

och iakttar de människor som agerar på detta fält (Dahlin-Ivanoff, 2015, s.83–90). 

Metoden kan användas på många olika sätt, det kan vara dold eller öppen observation, 

deltagande eller passiv observation, vilken roll forskaren har i observationen är också av 

stor betydelse. Denna del av studien kommer att förklara hur observationsmetoden har 

applicerats. 

 

I denna studie är det främst öppen och passiv observation som varit i fokus. Öppen 

observation eftersom alla deltagare har blivit informerade om vad det är som sker och 

varför denna studie genomförts. Till skillnad från dold observation som är motsatsen till 

öppen, då har forskaren inte informerat observationsobjekten om studien och forskaren 

kan då ta på sig en infiltratörsroll för att samla data genom att infiltrera det fält som hen 

ska forska i. Valet att använda öppen observation har en nackdel som inte går att 

undvika. Forskareffekten är en bieffekt inom öppen observation som betyder att 

människor som deltar i studier påverkas av forskarens närvaro och deras beteende blir 

inte lika äkta (Lalander, 2015, s.100). Den passiva observationen blev automatiskt 

inkopplad på grund av tidsaspekten. Delaktig observation är vanligt förekommande när 

forskaren spenderar en längre tid ute på fältet. Detta ger forskaren en chans att lära 

känna samt bli mer bekväm med de subjekt hen studerar och kan via denna kontakt 

delta mer aktivt i både samtal och aktiviteter (Lalander, 2015, s.100). Som nämnts ovan 

fanns inte tiden i denna studie och min roll som forskare blev mer passiv, vilket i sin tur 

kan ha bidragit till att forskareffekten minimerades. 

 

4.3 Videoobservationer 
Som tidigare nämnt i detta avsnittet spelades observationstillfällena in med både film 

och ljud. Med hjälp av det inspelade materialet blev det lättare att upptäcka de kritiska 

tillfällen som annars är lätta att missa när observationstillfället utspelar sig. 

Videoobservationer kan då underlätta i analysfasen av arbetet (Eidevald, 2015, s.114). 
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4.4 Observationsanteckningar 
Under observationstillfällena fördes det anteckningar för att underlätta efterarbetet. 

Observationsanteckningar kändes som ett bra komplement till videoobservationerna. 

Med anteckningarna fångades mina direkta tankar och reflektioner om 

observationstillfällena och med videoobservationerna fångades de tankar som formats 

först efter all data hade blivit insamlat. Arbetet med observationsanteckningarna 

utfördes på ett teoretiskt och reflekterande sätt. När något upplevdes som ett kritiskt 

moment i observationen skrevs det ner. Med observationsanteckningar följer det inte 

bara fördelar utan också risker. En av riskerna är att under analysfasen kan det upplevas 

svårare att tolka materialet då denna process redan skett i form av anteckningarna 

(Lalander, 2015, s.110–111). 

 

4.5 Intervjuer och kvalitativa intervjuer 
Intervju kan peka på att termen ska betyda utbyte av synsätt, men i själva verket kan det 

ses som ett sätt för en människa att lära sig eller få veta något av någon annan 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.35). Fördelarna med intervju som metod kan 

härledas till studiens urval. Då denna studie har en liten pool av deltagare var det 

fördelaktigt att genomföra en intervju med den deltagande musikläraren vilket 

resulterade i informationsrik data. 

 

Intervjumodellen som följs i denna studie kallas för kvalitativa intervjuer. Motsatsen till 

en kvalitativ intervju är en standardiserad enkätintervju. I en standardiserad 

enkätintervju är forskaren mer låst till sina frågor och intervjuaren ska undvika att 

påverka svaren så mycket som möjlig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.38). I en 

kvalitativ intervju kan och får intervjuaren byta riktning fram och tillbaka under 

intervjuns gång samt ställa nya frågor. Detta kommer göra det möjligt att formulera och 

ställa frågor under intervjun om det uppkommer oväntade samtalsämnen som kan leda 

till intressant data. Kvalitativa intervjumodeller skapar även möjlighet att ställa 

följdfrågor vid korta eller otillfredsställande svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 

s.38). 

 

4.6 Analys 
Att analysera empiriskt material är nödvändigt för att få ordning på sin empiri och 

undvika det som kan kallas kaosproblemet (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.220). För 

att få ordning på det empiriska materialet i denna studie följdes det arbetssätt som 
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presenteras av Rennstam och Wästerfors (2015). Detta arbetssätt delas upp i tre 

grundläggande punkter: sortera, argumentera och reducera. 

 

I en kvalitativ studie är det inte mängden data utan vad denna data säger som är det 

viktiga. Att sortera det empiriska material hjälper till att få fram det viktigaste samt 

utelämna det som kan ses som oönskad information eller rent av onödig. Hur sorteras då 

materialet? Forskaren får gå ur rollen som fältarbetare eller intervjuare och istället gå in 

i rollen som analytiker och sikta på att bli förtrogen till sitt material genom att läsa 

igenom det om och om igen (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.222–223).  

 

När sorteringen är klar påbörjas reduceringen vilket syftar till att välja och välja bort 

den information som ska vara med i studien. Dessa val av information sker i det 

empiriska materialet. Rennstam och Wästerfors menar att det är viktigt att skapa en god 

representation av ett material vilket görs genom att selektivt men rättvis reducera 

materialet. Rennstam och Wästerfors menar att även om en forskare eller analytiker 

önskar ta med allt material är det inte möjligt. Även om det är forskaren som gör urvalet 

bland material så måste samtidigt forskaren vara rättvis i vilken information som väljs. 

Om det till exempel finns flera uttalanden som stödjer en tes som forskare tycker om 

kan inte forskaren ta med det endast för att stödja den tesen. Forskaren måste ta med 

tillräckligt med information som är rättvis till materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s.228). 

 

Tillsammans med ordningen från sorteringen, koncentratet och skärpan från 

reduceringen kan argumentationen börja. Med hjälp av argumentationsarbetet ska 

forskaren eller analytikern kunna ställa sig jämsides med den tidigare forskning som 

studien innehåller och sedan starta en dialog med den. På så sätt legitimerar forskaren 

sin forskning som kunskap (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.231).  

 

4.7 Processen 
Processen av insamlande av empiriskt material kan delas upp i fyra olika steg. Urval, 

kontakt och etiska övervägande, planering, utförande och transkribering, analys och 

kategorisering. Dessa steg presenteras nedan. 
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4.7.1 Steg 1: Urval, kontakt och etiska överväganden 
När forskningsfrågan och val av metod stod klart påbörjades arbetet att hitta deltagare, 

det vill säga musiklärare med respektive elever. Musikläraren skulle undervisa i inså 1 

och eleverna behövde kunna delta. Kontakten skedde via en bekant där ett 

telefonnummer till en musiklärare som undervisar i inså 1 delades ut. Första kontakten 

med läraren skedde via telefon och fortsatte sedan via mail och telefonsamtal. Under 

kontakten med läraren uppfylldes det första kravet av de fyra forskningsetiska 

principerna, informationskravet. Forskare har ett krav att informera studiens deltagare 

att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter en genomgång med läraren vad studie handlade om 

diskuterade vi hur det skulle gå tillväga. När allting stod klart angående deltagare i 

studien var det som följer: en musiklärare som undervisar i kursen inså 1 ingång gitarr 

och två elever som går årskurs 2 och läser på det estetiska programmet med inriktning 

musik. Det blev två observationstillfällena (ett á elev) och ett intervjutillfälle med den 

deltagande musikläraren.  

 

Via mail och på plats vid observationerna informerades deltagarna om resterande 

forskningsetiska principer. Det andra kravet deltagarna informerades om var 

samtyckekravet vilket betyder att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagaren samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Nästa krav 

är konfidentialitetskravet vilket betyder att alla uppgifter om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. De sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att 

uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade 

för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar 

den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002). Samtlig information angående de 

forskningsetiska principerna skickades till deltagarna via mail eller delades ut vid 

observationstillfällena. 

 

4.7.2 Steg 2: Planeringen 
När allting var klart och de involverade var överens om vad skulle ske påbörjades 

schemaläggningen. Det avtalades tidpunkter då observationerna och intervjun skulle ske 
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och alla var överens om att det fungerade. En materiallista formades för att ha struktur, 

det material som användes på fältet är som följer: laptop (kan spela in film och ljud, 

mobiltelefon (kan spela in film och ljud), anteckningsblock och penna. 

 

Sedan skapades intervjufrågor. Under processen, då intervjufrågorna skapades, delades 

frågorna upp i två olika kategorier. Första kategorin namngavs till allmänt om 

musikteori och andra kategorin namngavs till syftesinriktade frågor. Den första 

kategorin kom naturligt då musiklärarens tankar kring musikteori kändes som en bra 

ingång i intervjun och vad den slutligen skulle handla om. Exempel på fråga: Vad anser 

du är musikteori? Hur använder du musikteori i ditt musicerande? (Se bilaga A). Den 

andra kategorin är precis som titeln påstår frågor som är syftesfokuserade. Exempel på 

fråga: I din instrumentalundervisning integrerar du då musikteori? Till exempel 

musikteoretiska begrepp etc.? Hur balanserar du bryggan mellan teori och praktik? (Se 

bilaga A). 

 

4.7.3 Steg 3: Utförande 
Allting gick enligt schema och vi träffades enligt avtalade tider. Första observationen 

spelades in med mobil och laptop, den andra endast med laptop. Båda observationerna 

var 40 minuter långa då lektionstillfällena var schemalagda med den tidslängden. 

Intervjun hade inte någon bestämd tid gällande längd och slutade efter 31 minuter. 

Under både observationerna och intervjun var jag placerad bakom kameran. 

Observationerna och intervjun skedde under samma dag. 

 

4.7.4 Steg 4: Transkribering, analys och kategorisering 
För att organisera min data har de båda observationerna och intervjun varsitt dokument 

där anteckningar och transkribering har skett. 

 

Det första som skedde i detta steget av processen var transkriberingen av intervjun. I 

transkriberingen utelämnades läten som till exempel öh och de tillfällen som 

intervjupersonen påbörjade en mening för att sedan börja om samma mening igen, till 

exempel ”Jag tänker så att… Jag jobbar på detta sätt”, då börjar transkriberingstexten 

från ”Jag jobbar på detta sätt”. Pauser är också utelämnat ur transkriberingen. Dessa 

saker blev utelämnat ur transkriberingen då de upplevdes som icke-givande information. 

En typ av transkribering av observationerna skedde också. Vid en genomkoll på 
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filmerna av observationerna och en överblick på de anteckningar som skrevs ner 

formades nya anteckningar. 

 

När alla händelser från både intervju och observation hade dokumenterats påbörjades 

analysarbetet. Analysarbetet började redan när jag tittade på filmerna med intervjun och 

observationerna samtidigt som jag skrev ned vad det var som hände. På detta sätt blev 

jag förtrogen med mitt material och påbörjade sorteringen. Under tiden som jag 

sorterade materialet började jag se mönster i informationen jag skrev ned och kategorier 

började ta form. Jag började färgkoda där färgerna fick utgöra olika kategorier. Den 

första kategorin namngavs ”Bryggan från teori till praktik” (färgen blå) och den andra 

”Den verbala och läsbara teorin” (färgen röd). Den första kategorin riktar sig mer mot 

moment som innehåller praktiska kopplingar mellan instrumentalundervisning och 

musikteori, till exempel lektionsmoment där eleven praktiskt fick ta sig an teoretiska 

utmaningar som att spela kvinten i Ab-dur, spela rätt skala och ta ut tonerna för ett 

ackord. Den andra kategorin riktar sig mer mot den verbala delen. Till exempel vilket 

språk läraren använde när hen pratade om musik till eleven, vilka musikaliska termer 

nämndes och hur de förklarades. Den läsbara teorin går lite ihop med det praktiska men 

det är likt en teorilektion på det sättet att eleven spelar efter noter och har själv 

huvudansvaret för att ta sig vidare och läraren är där som stöd. Även förståelse av 

partitur hamnade under denna kategorin, till exempel: hur ska låten spelas efter noter? 

Är det några repristecken?  

 

Under reduceringsstadiet förtydligade jag skillnaderna mellan kategorierna genom att 

sortera materialet mer hårdraget. Moment i observationerna som kunde passa in i båda 

kategorier var nu tvungna att uppfylla kriterier för att avgöra vilken kategori som 

informationen skulle hamna i. Då den första kategorin som jag presenterade var mer 

riktad mot de praktiska momenten i observationerna så var kriterierna för första 

kategorin att det fanns praktiska kopplingar mellan musikteori och musik i praktiken. 

Att det under dessa moment framkommit element som visat att delar av 

instrumentallektioner hade kunnat vara en musikteorilektion, men med praktiska 

element i fokus. Det vill säga integrering av lektionsmaterial mellan de två ämnena.  

 

Då den andra kategorin är mer riktad mot de moment som fokuserade på det verbala 

innehållet så var kriterierna för denna kategorin som följer: att det under dessa moment 
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framkommit situationer då notläsning och förståelse av partitur och eller notblad är i 

fokus. Att det under dessa moment framkommit diskussioner mellan lärare och elev 

som handlar om relevanta musikorienterande frågor och begrepp.   

 

När kriterierna var fastställda kunde jag se vilket empiriskt material som skulle 

presenteras under vilken kategori. Detta gjorde jag genom att ta reda på hur många 

gånger varje lektionsmoment som gett relevant information fyllde kraven för kriterierna 

och vilka kriterier som uppfylldes flest gånger. När slutligen kategorisering av det 

empiriska material var klart läste jag återigen igenom materialet och plockade ut det 

som kändes otillräckligt eller icke-givande. 
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5 Resultat 
Under tiden av denna studie har det samlats in empiriskt material med hjälp av två 

observationstillfällen och en intervju med musikläraren som deltog. Studien syftar till 

att söka efter olika sätt som musikteori integreras under inså 1 lektioner. I detta avsnitt 

kommer resultatet av studien presenteras. Resultatet presenteras med hjälp av de 

kategorier som skapades under analysarbetet. Först presenteras musikläraren som deltog 

och hens tankar om användandet av musikteori. Sedan presenteras kategorin som heter 

Bryggan från teori till praktik och till sist presenteras resultatet från den andra kategorin 

som heter Den verbala och läsbara teorin. Resultatet presenteras inte i kronologisk 

ordning från det att en lektion startar till det att den har slutar, utan presentation sker 

utifrån de kategorier och de olika moment av de lektionerna som har observerades. De 

två lektioner som observerades har namngetts till lektion X och Y. Eleverna som deltog 

i studien och på observationstillfällena kommer numera heta Charlie och Kim.  

 

5.1 Musikteori och musikläraren 
Gitarrläraren som deltog i studien uttalade sig själv som en jazzare och att hens intresse 

för musikteori är stort då det behövs för att utöva musik. På frågan ”Vad anser du är 

musikteori?” svarade läraren följande: ”Förklarning av det spelade, att man kan använda 

den dels för att förklara det man har musicerat, det man spelat (…) man kan använda det 

för att se mönster, skeenden som man kan översätta till instrumentet” (ur: intervju med 

läraren). Läraren förklarade också på vilket sätt hen använder musikteori och på vilket 

sätt hen lär ut till sina elever att applicera musikteori i sitt eget spelande.  
 

Jag försöker hitta system som svarar på ”varför låter det som jag gjorde här bra?” Och 

alternativt varför lät det inte bra? Asså att hitta vägar att gå. Som jag säger till mina 

elever, ”jag är lat”. Dvs om du bara behöver flytta ett finger, flytta bara ett finger istället 

för hela handen. Och på samma sätt att se mönstren och ha kvar dom så att jag inte 

behöver lära om från nytt. (…) Och sen kan jag applicera det på varje låt, istället för att 

jag lär mig en låt också hittar jag ett häftigt lick och sen lär jag mig nästa låt och lär mig 

ett häftigt lick. Istället för att lära sig så här funkar det att göra häftiga lick. (ur: intervju 

med läraren) 

 

Läraren verkar vara av tron att musikteori effektiviserar både spelandet och lärandet. 

Som i ovanstående citat där hen hänvisar till de mönster som kan ses av ett mer tränat 
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öga och hur dessa mönster kan appliceras i spelandet av musik. Dessa mönster kan vara, 

som läraren påstår, minsta möjliga rörelse mellan ackord. 

 

5.2 Bryggan från teori till praktik 
Under föregående lektion introducerade läraren den mixolydiska skalan för eleven 

Charlie, dock har läraren ännu inte nämnt att det är en kyrkotonart eller att den heter 

mixolydisk, utan läraren har visat ett mönster för Charlie som hen kan använda när hen 

spelar solo till låten som de jobbar med. Nu ska Charlie repetera den mixolydiska skalan 

och gå vidare till att spela resterande kyrkotonarter. Vid repetitionen fick Charlie spela 

ett solo i skalan C-mixolydisk till ett inspelat komp. Efter solot ska de gå vidare till den 

lydiska skalan. De spelade skalan tillsammans och Charlie konstaterade att skillnaden är 

kvarten och septiman. Efter att Charlie behärskade både den mixolydiska och lydiska 

skalan fick Charlie testa att spela ett solo där hen byter mellan dessa skalor. Vid första 

försöket verkade det svårt för Charlie att byta från en skala till en annan under sitt 

spelande. Läraren pausade då och förklarade med ord och via gitarren hur den lydiska 

och mixolydiska skalan hänger ihop. Läraren valde att utgå ifrån den lydiska skalan när 

hen visar och berättar. Läraren visade hur grundtonen för de båda skalorna är ett helt 

tonsteg ifrån varandra och hur de karaktäristiska tonerna lilla septiman för mixolydisk 

och överstigande kvart för lydisk står i förhållande med varandra och det som kommer 

att vara grundtonen när de byter skala. Denna förklarning öppnade upp för Charlies 

förståelse om hur skalorna hänger ihop och med samma strategi tar sig eleven an två till 

av kyrkotonarterna. Precis som musikläraren berättade i intervjun så använder hen 

musikteori som ett sätt för eleven att hitta mönster och kunna applicera det i sitt 

musicerande. Även om de musikaliska begreppen för de karaktäristiska tonerna nämns 

och vad skalorna heter är det mönstren i fingrarna som är i fokus. Läraren visar för 

eleven vilken skillnad det blir i fingersättning på gitarrhalsen när de spelar en 

mixolydisk skala och en jonisk (Från lektion X). 

 

Med eleven Kim var det frågan om att hitta samband mellan ackord, till exempel vilka 

toner binder ihop ackorden, vilka ändras etc. Kim skulle vid detta lektionsmoment 

smycka ut ett ackord med färgningar, men hade inte förståelsen för att veta hur detta 

skulle gå till. Ackordet i fråga var ett dominantackord med stor nona. Kim kan sen 

tidigare spela dominantackord med överstigande nona, hen och läraren kallar det för 

Hendrixackordet. För att få Kim att förstå skillnaden på dominantackord med stor och 
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överstigande nona går de först igenom vilka toner som är med ackordet med den 

överstigande nonan och förklarar vad det menas med överstigande nona. Resultatet blir 

att Kim förstår att skillnaden är en liten sekund mellan den nionde tonen som är nonan. 

Läraren fortsätter att koppla ihop de toner som ska bilda ackordet i fråga. Läraren gör 

detta genom att visa hur de ligger i förhållande till varandra, läraren utgår från 

grundtonen och arbetar sig uppåt, grundton, stor ters, liten septima, och stor nona (Från 

lektion Y). 

 

Lektionen med Charlie började med att läraren och Charlie tillsammans skulle spela den 

låten som de jobbar med. Låten börjar med två ackord som spelas fram och tillbaka i en 

loop. Läraren började med att fråga Charlie vilket av dessa två ackord som är 

grundackordet. Charlie verkade inte förstå vad som menas med detta. Läraren använde 

då begreppet tonikan istället för grundackord och då förstod Charlie. Charlie spelade de 

två ackorden och kom fram till slutsatsen att ett utav ackorden innehåller en liten 

septima och kan då inte vara tonikan. Lektionen fortsatte med att Charlie får komma till 

rätta med vilken funktion resterande ackord har. De jobbade tillsammans från början av 

låten till slutet. De funktioner som behandlades är tonika, subdominant och dominant. 

Läraren visar Charlie det mönster som bildas på gitarren när tonika följs av 

subdominant vidare till dominant och tillbaka till tonika, de spelade tillsammans. 

Läraren visade också hur det fungerar att transponera dessa ackorden till andra tonarter 

genom att förklara att förhållandet mellan tonika, subdominant och dominant kommer 

vara likadant i varje tonart. Det vill säga, om tonikan flyttas två hela tonsteg upp från 

originaltonarten kommer subdominanten och dominanten också flyttas två hela tonsteg 

och mönstret kommer då se likadant ut. Lektionen fortsatte med fokus på ackorden i 

låten och uppbyggnaden av ackorden. Läraren visade vilka grepp som är de lättaste i 

hens tycke och Charlie spelade efter. När Charlie hade lärt sig hur ackorden ska spelas 

önskade läraren att Charlie skulle berätta vilka ackordtonerna är med namn på toner och 

tonernas intervall i förhållande till grundtonen. Till exempel dominantackord med liten 

septim, då är tonernas namn i förhållande till grundtonen: Grundton eller prim, stor ters, 

ren kvint och liten septima (Från lektion X). 

 

Nästa lektionsmoment handlade om kyrkotonarterna och det var eleven Kim som 

deltog. Läraren har inte tidigare nämnt begreppet kyrkotonarter eller namnen på någon 

av dem, de har däremot spelat mönstret som bildar den mixolydiska skalan. När läraren 
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skulle visa Kim hur de olika kyrkotonarterna hänger ihop började hen med att spela en 

E-dur skala på den låga E-strängen (E2). E-dur skalan börjar med öppen E-sträng och 

slutar på det tolvte bandet på samma sträng, Kim spelade med. Läraren började nu att 

förklara hur det fungerar att hitta kyrkotonarterna med hjälp av dur-skalan. Läraren 

förklarade det genom tonstegen i dur-skalan. En dur-skala är uppbyggd av hela och 

halva tonsteg där de halva tonstegen är utsatta mellan tersen (3) och kvarten (4) samt 

septiman (7) och oktaven (8). Om tonerna spelas från grundtonen (1) till och med 

oktaven (8) bildar denna serie av toner en dur-skala. Om vi istället börjar spela från 

sekunden (2) till oktaven till sekunden vilket blir nonan och vi inte flyttar på de halva 

tonstegen från vår dur-skala bildar denna serie av toner den doriska skalan, i detta fall 

F#-dorisk. Läraren visade denna förklaring genom att spela det på gitarren och Kim fick 

härma. Tillsammans repeterade de den mixolydiska skalan vilket i detta fall blir B-

mixolydisk, fast nu spelade de inte endast på en sträng utan uppifrån (E2) och ner (E4) 

på alla strängar som de hade gjort tidigare. Efter repetitionen bad läraren att Kim skulle 

spela den mixolydiska skalan i E-dur med hjälp av samma metod som de tidigare 

använde för att spela F#-dorisk. Kim spelade först på en sträng där hen började med att 

spela öppen E2 sträng upp till det femte tonsteget i E-durskala. Det uppenbarade sig för 

Kim att det är samma mixolydiska skala som de tidigare hade spelat (Från lektion Y). 

 

5.3 Den verbala och läsbara teorin 
Vid starten av denna lektion skulle eleven Charlie ta fram notbladet som hen fått av 

läraren vid föregående lektionstillfälle. Charlie har det inte med sig men säger att de kan 

spela ändå så länge hen känner igen låten, vilket Charlie gör. När de ska börja spela 

låter det inte rätt och de kommer fram till att Charlie har bytt plats på det som kallas för 

A-del och det som kallas för B-del. Vid en närmare titt på notbladet, som läraren hade 

tagit fram, gick de igenom hur det ska läsas. Läraren förde en monolog om vad form är 

och hur A och B kan användas för att dela in musikstycken i olika delar. Flera problem 

uppstår medan de spelade låten tillsammans. Charlie bytte ackord för snabbt och 

lärarens svar var att ta reda på hur pass mycket Charlie förstår av det som står på 

notbladet. Läraren frågade hur länge varje ackord ska spelas och fick till svar att varje 

ackord varar i en takt, då önskade läraren veta hur Charlie visste det. Först då lutade sig 

Charlie fram och tittade på partituret trots att läraren varit tydlig med att visa hur hen 

själv använder sig av notbladet för att spela och när läraren har ställt frågor har hen 

pekat på notbladet. Charlie pekade och visade. När Charlie räknade hur länge ackorden 
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skulle vara så använde hen sig av takter, till exempel C-dur i en takt, G-dur i två takter 

etc. Det som läraren då förstod är att Charlie inte visste varför det skulle vara just detta 

ackordet i en eller två takter. Läraren förklarade om det bara står ett ackord över en takt 

så varar det hela takten (i det här fallet) och är det tomt så fortsätter det föregående 

ackordet in i nästa takt. ”Först när du ser en ändring i form av ett annat ackord, paus 

eller något annat ska du byta” (Läraren ur observation X). 

 

Ovanstående moment handlar mest om när Charlie och läraren skulle spela kompet i 

låten och hur musiker kan göra det med hjälp av att läsa notbladet. När Charlie och 

läraren skulle spela melodin blev det lite annorlunda. Charlie förlitar sig mycket på sitt 

gehör och läraren verkade vara medveten om det när hen först visar en liten del av 

melodin så att Charlie kan hänga på i början av låten. När de skulle gå vidare skulle 

Charlie försöka ta sig fram genom att förlita sig på notläsning. Efter flera mindre bra 

försök bryter läraren in och sätter huvudet på spiken. Charlie har rätt så bra 

rytmläsningsförmåga men det är tonerna som är svåra att tyda. Vid just denna frasen var 

det två rytmer i form av tre åttondelar i följd men olika toner. Charlie spelade rytmen 

rätt men tonerna blev fel. Läraren började med att förklara hur hela och halva tonsteg 

ser ut på gitarren, att det är ett band upp på samma sträng för ett halvt och två band på 

samma sträng för ett helt. Tillsammans försökte de tyda noterna i notbilden för att se 

vilka toner det är som ska spelas. Läraren visade vilken den första tonen är och bad 

sedan Charlie räkna ut vilken den andra är. När Charlie kommit fram till vilka tonerna 

som ska spelas försökte Charlie översätta noterna till gitarren genom att spela. Charlie 

spelar tonerna i följd och läraren bad Charlie lägga till den rytmen som det står och 

Charlie lyckas spela som det står i noten. Fortsättningsvis fick Charlie dela upp det och 

först läsa rytmen och sedan ta reda på vilka toner det var som ska spelas (Från lektion 

X). 

 

Som läraren nämnde i sin intervju är hen en jazzare och det märks i hens undervisning. 

Begrepp som kanske inte är de traditionella dyker upp i undervisningen. Vid dessa 

tillfällen förklarade läraren skillnaden på de traditionella begreppen och de begreppen 

som hen använder. Läraren kopplade även begreppet till det som eleverna lär sig på sina 

geho 1 lektioner. Exempel på dessa är när det dök upp en symbol i partituret som 

Charlie inte kände igen. Läraren förklarade snabbt vad det var och att det kallas för 

dammsugaren. Efter ett kort skratt då läraren kom på sig själv med vilket begrepp som 
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användes precis, rättade hen sig med att säga att det heter prima volta i den traditionella 

musikteorin. Ett ytterligare exempel var när det talades om dominantackord. Läraren 

frågade sin elev om hen vet vad ett dominantackord är för något. Eleven svarade att det 

är det femte ackordet i en dur-tonart. Läraren presenterade sin syn på det och förklarade 

att det egentligen inte är någon skillnad på det traditionella dominantackordet och 

jazzteorins begrepp för det. Lärarens sätt att förklara det på är att dominant är ett finare 

ord för sju och fortsatte sedan med att förklara varför det är så genom att använda de 

traditionella begreppen igen. I förklaringen till dominantackordens kopplingar till sju 

menade läraren att sju står för septima vilket är det sjunde tonsteget utifrån en grundton 

eller prim och i dominantackord är det alltid en liten septima. Läraren fortsatte med att 

förklara att det är ett utmärkt sätt att identifiera dominantackord. Koppla 

dominantackord med liten septim så är det alltid en dominant till något annat ackord 

vare sig det är i tonarten eller inte och det är även ett sätt att kunna identifiera tonarter. I 

varje dur-tonart finns det bara ett dominantackord och det kommer vara det femte 

tonsteget från dur-tonartens grundton eller prim (Från lektion Y). 

 

Läraren försökte använda ett fackspråk gentemot sina elever och är tydlig med att 

beskriva vad de olika begreppen betyder. Till exempel vid användning av begreppen 

takt och puls, som ofta förväxlas, redogjorde läraren för sina elever vad skillnaderna är. 

Det verkar som att läraren utgår ifrån att i sitt klassrum är vi musiker och inte bara 

lärare och elev. De termer som ska användas för något specifikt i musiken använder 

läraren och om eleverna inte förstår förklarade hen det på en nivå som är förståelig för 

eleverna. 

 

5.4 Sammanfattning 
Läraren i denna studie var väldigt uppmärksam om vad hens elever gjorde, sa och vilket 

språk de brukade. Läraren försökte alltid koppla det som står på notbladet eller det som 

hen spelar med sina elever till det teoretiska och det praktiska i musiken. Läraren 

försökte koppla ihop det som pågick under deras lektioner till det som eleven håller på 

med i de andra ämnena och därför ställde läraren frågor om vad de behandlar på de 

andra lektionerna och vilken lärare de har för att själv kunna anpassa sin undervisning 

så att det ska bli så bra som möjligt för eleven. Läraren visade att hen ville utmana sina 

elever men satte samtidigt inte ribban för högt. Om det var något eleverna hade svårt för 

eller inte riktigt hängde med på anpassade läraren innehållet så att de redovisades på en 
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nivå för eleverna som de kände sig bekväma med och själva kunde ta sig framåt. 

Studien visar att denne musiklärare integrerar musikteori i sin undervisning med hjälp 

av språket, praktiska exempel och förklaringar av det spelande. Läraren verkar däremot 

ha en inställning att det inte specifikt handlar om ämnesintegration utan som musiker 

behövs både det praktiska och det teoretiska för att ta sig vidare. 
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6 Diskussion 
Under följande avsnitt diskuteras metoden samt kommer studiens resultat kopplas och 

jämföras med den information som finns under tidigare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur läraren integrerar musikteori under lektioner i 

kursen instrument eller sång 1. Frågeställningen är Hur sker integrering av musikteori i 

kursen instrument eller sång 1? Nedan kommer en diskussion kring det som resultatet 

pekar på kontra det som tidigare forskning kommit fram till inom detta område. 

 

6.1.1 Likheter och skillnader 
För att svara på studiens forskningsfråga Hur sker integrering av musikteori i kursen 

instrument eller sång 1? har likheter och skillnader mellan den kurs som står för det 

musikteoretiska, vilket är gehörs- och musiklära 1 och den kurs som står för det 

praktiska, vilket är instrument eller sång 1 varit i fokus. Dessa likheter och skillnader 

har hittats främst på skolverkets hemsida. Det centrala innehållet från kurserna är 

snarlika i det att de båda berör musik och olika instuderingsmetoder av musik. 

Framförallt finns det ett fokus på hur eleverna ska kunna utvecklas med hjälp av 

innehållet som kan skapas av punkter ur det centrala innehållet. De likheter som har 

fokuserats på berör som följer: gehörsträning, notering av klingande musik och A prima 

vista-träning (Skolverket, 2011a, s.8), att spela efter noter och på gehör och musikaliska 

instuderingsmetoder och övningsmetoder (Skolverket, 2011b, s.15). Dessa punkter från 

det centrala innehållet visar många gemensamma nämnare på det vis att det handlar om 

gehör, noter och övning eller träning av musik i olika former. Skillnaderna är på sättet 

det formuleras att dessa kurser ska beröra dessa punkter. I inså 1 står det att det är spel 

eller sång efter noter och på gehör och i geho1 står det endast gehörsträning, vilket 

lämnar det upp till läraren hur detta ska gå till. Även punkten A prima vista träning ur 

geho 1 ger inga direktiv på hur träningen ska gå till. Detta öppnar upp en stor möjlighet 

för samarbete med andra kurser som berör musik, till exempel står det i det centrala 

innehållet i inså 1 (som nämnts ovan) att det ska förekomma instuderingsmetoder och 

övningsmetoder i kursen, vad dessa instudering- eller övningsmetoder ska vara är även 

det upp till läraren. Vilket leder till att innehållet på skolverket pekar på är att det är upp 

till läraren hur och om det ska ske en integrering i form av vilket lektionsmaterial som 

de ger ut till sina elever. Precis som Zimmerman Nilsson (2009) skriver i sin studie där 

frågan om samarbete mellan kurserna ensemble och gehörs- och musiklära lyftes fram 
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och för att det ska ske är det upp till lärarna att välja ett val av undervisningsinnehåll 

som tillåter ämnesintegration. Det är precis detta som musikläraren i denna studie gör. 

Som presenterat under resultatkapitlet så hade det gått att under lärarens undervisning 

markera många punkter ur det centrala innehållet från båda kurserna geho 1 och Inså 1 

som gemensamma. Läraren låter sina elever spela direkt från noter vilket blir A prima 

vista träning (geho 1) i form av att spela gitarr efter noter vilket även fyller funktionen 

av en punkt ur det centrala innehållet från inså 1. Gehörsträning av puls, rytm, melodi, 

harmoni och form (geho 1) uppfylls också under lektionerna i form av spelande och 

repetition vilket i sin tur uppfyller musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder 

(inså 1). En integrering av innehåll mellan dessa kurser har varit lätt att finna eftersom 

kurserna delar så mycket av vad musik är och vad skolans syfte med ämnena musik och 

musikteori är. Precis som Blanck (2014, s.57) skriver är ämnesintegration möjlig då två 

ämnen vid jämförelse av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav berör samma 

lärandeobjekt, i detta fall att musicera och förståelse av musik. Om läraren är medveten 

om den nära släktskap som kurserna har kan inte denna studie svara på, men studien kan 

definitivt visa på att läraren, medvetet eller ej, har skapat undervisningsmaterial som 

berör de båda kurserna. Läraren visar även flexibilitet under lektionstillfällena då hens 

elever inte kan ta till sig kunskapen som behandlas. Likt exemplet som Zimmerman 

Nilsson hänvisar till, där en lärare ska lära ut den kromatiska skalan till sina elever och 

stöter på problem under inlärningsperioden hos sina elever (2009, s.81), anpassar 

läraren i denna studie sin utlärningsmetod vid flera tillfällen då eleverna inte förstår. 

Exemplet i fråga handlar om när en av eleverna skulle identifiera grundackordet som 

läraren kallade det. Eleven förstod inte vad som menades med begreppet och läraren 

valde då att omformulera uppgiften som eleven skulle ta sig an och valde istället att 

använda begrepp som kunde kopplas till elevens geho 1 lektioner och de begrepp som 

behandlas där. Läraren visade inte bara att ämnesintegration mellan musik och 

musikteori är möjlig utan att det är naturligt och att det kan effektivisera undervisningen 

vilket leder till en bättre inlärningskurva för eleverna. Det visade även på att kunskapen 

som eleverna får i musikteori kan förbättra eleverna musikförståelse när de ska översätta 

musik via gehör till att praktiskt spela musiken. Rogers (2004, s.7) hänvisar till att 

musikteori inte bara är något som en musiker lär sig, utan det är också något att göra, 

vilket är precis det som hände i ovanstående exempel. Musikläraren gav sina elever 

möjligheten att översätta sin kunskap om musikteori till praktik. 
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6.1.2 Musicerande och musikteori 
Första frågan som blev aktuell i studien är om läraren använder musikteori i sin 

undervisning. Svaret är uppenbart ja, det gör hen, men på vilket sätt musikteori används 

i undervisningen är en mer intressant fråga. Mycket av det undervisningsinnehåll som 

observerats på inså 1 lektionerna i denna studien är grundläggande byggstenar för de 

som ska spela gitarr i framtiden, det är även grundläggande information som behövs för 

att utveckla sin musikteorikunskap. Ett stort återkommande lektionsmoment från båda 

observationer är kyrkotonarterna. Vid flera tillfällen skulle eleverna lära sig dessa och 

hur de används. Redan vid första observationstillfället var detta det första som hände 

när lektionen startade och även om läraren använde sig av olika sätt att lära ut dessa till 

de olika eleverna började hen likadant för de flesta, eleverna visste inte att de spelade 

kyrkotonarter.  

 

Rogers försöker beskriva vad musikteori betyder och kommer fram till att den vanliga 

definitionen av begreppet inte räcker till, utan det är en för-teoretiskt fas. I denna fas är 

termer som skalor och ackordsbeteckningar centrala för begreppet musikteori, men i 

Rogers definition är det istället byggklossar för att kunna ta sig vidare. Rogers jämför 

musikteori med språket där skalor skulle motsvara kommatecken, bokstäver och verb 

och Rogers menar att det är först när denna kunskap används som det blir musikteori. 

Enligt Rogers definition av musikteori finner vi för-teoretisk musikteori i undervisandet 

i form av skalor etc. och även den senare då den för-teoretiska musikteorin används i 

praktiken (Rogers, 2004, s.3). Även Wason pekar på att ett praktiskt utförande av musik 

är att utöva musikteori, men även här är det frågan om vilken musikteori som används. 

Wason påstår att musikteori har delats upp i två olika grenar, praktisk musikteori och 

musikteori. Wasons förklaring till denna uppdelningen är hur det musikaliska språket 

används idag (2002, s.73) . I studiens observationer var det tydligt att denne lärare 

använde sig av ett musikaliskt språk när det kom till vilka termer som används och hen 

försökte använda det i så stor utsträckning som möjligt. Annars förklarade läraren och 

agerade som en ingång för eleverna att ta sig an ett musikaliskt språk. Wason nämner 

precis som Zimmerman (2009) att det även handlar om vilket innehåll som musiklärare 

väljer att ta med och hur de arbetar med detta innehåll på sina lektioner.  

 

Om ovanstående är kriterier som ska uppfyllas för att klassa innehållet av lektioner som 

musikteoretiskt så uppfyller läraren, som har observerats och intervjuats, allihopa. Hen 

har både praktiskt och verbalt förklarat lektionsinnehållet med ett musikaliskt språk och 
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skapat ett lektionsinnehåll där det är lätt att se kopplingar till det centrala innehållet från 

geho 1. Studien klargör att musiklärare som undervisar i inså 1 kan integrera musikteori 

i sin undervisning genom bland annat sitt språk och en förklaring av det som spelas. 

Vad studien inte klargör är om integreringen sker automatiskt eller om den är planerad, 

om integreringen är medveten. Denna medvetenhet är inte bara något som läraren ska 

uppmärksamma utan också eleven. För elevens del handlar det om att tänka 

musikteoretiskt och verkligen tänka på vad det är hen spelar, att veta att tonen som 

spelas är en kvint, att den mixolydiska skalan spelas etc. För läraren handlar det om att 

vara medveten om när hen blandar in musikteori i sin undervisning och vilken typ av 

teori det blir. Berör vi till exempel intervall, notläsning eller gehör. Läraren bör inte 

bara springa förbi dessa lektionsmoment för att ta sig igenom materialet, läraren bör ta 

tillfället i akt och fördjupa sig i den aktuella musikteorin med instrument i hand. Läraren 

i denna studie ansträngde sig för att ta dessa tillfällen i akt och fånga frågan i flykten. 

Till exempel om det är ett begrepp som eleven inte förstår eller en fras som eleven har 

svårt för att spela. Hur ska musiklärare då göra dessa moment medvetna? Hallam (2012) 

ger förslag på detta. Hallam menar att för att en lärare ska lyckas med en integration 

mellan musik och musikteori bör läraren och eleven vara överens om vad som ska ske 

på lektionerna (Hallam, 2012, s.652). Till exempel vilken låt eller vilken genre. Detta 

gör att båda vet vad som förväntas hända under lektionen. Det som bör läggas till är att 

de ska vara överens om vilken musikteori de kan förväntas att stöta på med det 

lektionsmaterial som de valt och ta de tillfällena i akt och lära sig något utav det. 

Instrumentalläraren bör också ha en god kontakt med den ansvariga läraren för geho 1 

kursen för att veta vilken tradition av musikteori som lärs ut på skolan, för att i sin tur 

kunna matcha det med den musikteori som instrumentalläraren kommer att behandla 

under sina lektioner. I denna studie frågade instrumentalläraren eleverna vilken lärare 

som undervisade på deras lektionstillfällen i geho 1 och anpassade därefter 

lektionsmaterialet som berörde musikteori. 

 

6.1.3 Metoddiskussion 
Urvalet i denna uppsats är något som lätt kan ifrågasättas då det endast är en lärare med 

och få observationstillfällen. För att denna studie ska bli mer legitim behövs ett bredare 

forskningsområde och fler deltagare. Samma metod skulle fungerat vid fler deltagare 

och fler observationer, självklart skulle det betyda mer arbete och mer tid tillägnat 

denna studie. Intervjufrågorna fyllde sin funktion men saknade en fråga om lärarens 

planeringen som skulle kunna hjälpa till i svaret på forskningsfrågan. En fråga om 
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planeringen hade gjort det tydligare då svaret förhoppningsvis hade genererat 

information om när integreringen sker, om det är under planeringsstadiet eller något 

som sker oplanerat. 

 

6.1.4 Sammanfattning 

Ovanstående diskussionsavsnitt ger en överblick om studiens resultat kopplat till 

tidigare forskning och annan litteratur som varit relevant. Diskussionen summerar ett 

svar på forskningsfrågan som lyder Hur sker integrering av musikteori i kursen 

instrument eller sång 1? Först lyfts lektionsinnehållet. Lektionsinnehållet är av stor vikt 

då läraren gör ett val av vad som ska hanteras på lektionen och genom det valet kan 

läraren göra lektionen integrationsvänlig. Sedan lyfts anpassning. Läraren bör anpassa 

lektionsmoment då eleven inte förstår vad som hanteras, till exempel musikaliska 

begrepp. Att ge elever möjligheter att uttrycka sin musikteori till att praktiskt musicera 

lyfts också. Läraren i studien ger sina elever möjligheter att översätta sin 

musikteoretiska kunskap till spelande vid tillfällen då de använder ett musikaliskt 

begrepp som går att översätta till ackord eller att musicera efter gehör. Lärarens egna 

relation till musikteori har också lyfts. Vid de tillfällen då läraren tillsammans med 

eleven ska spela något som kopplas till musikteori eller musikteoretiska begrepp återger 

läraren på vilket sätt hen kopplar sitt musicerande till den musikteoretiska tradition som 

hen är van vid. Läraren återger även skillnaden som kan finnas i förståelse av 

musikteori eller olika begrepp som kan användas i olika typer av musikteoretiska 

traditioner. Läraren försöker koppla ihop det materialet som hanteras på inså 1 lektioner 

med den kunskap som eleven har anammat på geho 1 lektionerna. Mycket av 

integreringen sker i form av vilket språk som används och sedan olika processer av att 

översätta det språkliga som till exempel begrepp till praktik i form av att gitarrspelande.  
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7 Förslag på fortsatt forskning 
Målet med denna studie var från början att bidra med fördjupad kunskap om hur 

musiklärare kan undervisa mer effektivt genom att integrera musikteori i 

musikundervisningen. En integrerande undervisningsmetod skulle inte bara 

effektivisera musikundervisningen utan det hade också hjälpt de musiker som har svårt 

att koppla ihop musik och musikteori. Studien resulterade inte endast i en upptäckt att 

det sker en integrering utan också att integreringen nästan sker per automatik. Det som 

fångade mitt intresse var om musikläraren var medveten om denna integration. 

Medvetenhet har varit intressant i kontrast med forskningsfrågan Hur sker integrering 

av musikteori i kursen Instrument eller sång 1? Det hade varit intressant att undersöka 

hur pass medvetna musiklärare är om integrering av musikteori i deras undervisning och 

om det är något som är planerat eller inte.   

 

 Studien har fokuserat på två kurser, en från ämnet musik och en från ämnet musikteori. 

Ett annat och större fokus hade varit intressant, inte endast fokuserat på enstaka kurser 

ur ämnena utan ett fokus på ett samarbete mellan ämnena musik och musikteori. Detta 

hade förhoppningsvis varit gynnsamt för framtida och nutida musiklärare på det sätt att 

det hade kanske öppnat ögonen för hur brett musik kan vara och hur många olika sätt 

det går att lära ut det på. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

• Vad anser du är musikteori? 

• Vad anser du är bra med musikteori? 

• På en skala 1 – 10 hur stort är ditt intresse för musikteori? – Hur kommer det 

sig? 

• Hur kommer det sig att du har använt musikteori på det sättet du har gjort? 

• I din instrumentalundervisning integrerar du då musikteori? T.ex. 

musikteoretiska begrepp etc? 

• Vad är skälen bakom integreringen? 

• Hur går det till när du integrerar musikteori? 

• Övar eller praktiserar du musikteori? 

• Hur balanserar du bryggan mellan teori och praktik? 

• Har du någon kontakt med teoriläraren för att veta hur långt eleverna är komna? 

• Jag kommer att säga några meningar som har musikteoretiskt värde enligt 

skolverket. Jag vill att du som musiker ska tycka till om meningen/påståendet 

och sedan ska du som lärare värdera det högt eller lågt och tänka över om det är 

något du tar med i din undervisning. 

 

 


