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Svensk titel: Musikteori och elever – en kvalitativ studie om elevers uttalande angående 

deras utveckling, önskemål och lärande i musikteori 

 

English title: Music theory and pupils – A qualitative study regarding pupils statements 

concerning their growth, preferences and learning in music theory 

 

Abstract 
The purpose of this study has been to research the method of which music students apply 

their knowledge of music theory when practicing music, and their beliefs how they most 

efficiently learn music theory, lastly how they want to be taught music theory. This study 

is of a qualitative nature and the method of choice has been focus group interviews with 

two separate groups of thirteen and seventeen music students. The results of this study 

shows that the student get to apply their knowledge of music theory when practicing their 

instrument, while performing individually and as a group. Their knowledge of music 

theory has also contributed to their oral skills. The result also shows that the most efficient 

way to learn music theory according to the participants is a combination of pen and paper 

work and the practice of music. Lastly the participants wants in their education of music 

theory summarizes into three categories; Materials, understanding and grouping, and 

integration of musical practice. 
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1 Inledning och syfte 
Musikteori är ett ämne i den svenska gymnasieskolan som elever på det estetiska 

programmet med inriktning musik läser. I ämnet musikteori ingår kursen gehörs- och 

musiklära 1 vilket är generellt sett den kurs som står för den musikteoretiska 

undervisningen i den svenska gymnasieskolan. Jag har tidigare undersökt hur musikteori 

kan integreras i annan musikundervisning. Den tidigare undersökning visade på att 

integrering av musikteori i annan musikundervisning sker nästan automatiskt då de 

praktiska och teoretiska elementen är så nära varandra i undervisningssyfte. Integrationen 

sker till mestadels i språkform och de begrepp som används samt processen av att 

översätta det musikaliska språket och begreppen till praktik (Finnberg 2017, s.29–30). 

Den föregående studien fokuserade på undervisningen utifrån ett lärarperspektiv. I denna 

studie är elevperspektiv centralt och framför allt elevers uttalanden om deras 

undervisning inom ämnet musikteori, kursen gehörs- och musiklära 1. Forskningsobjektet 

i denna studie tar avstamp från den svenska gymnasieskolans estetiska program med 

inriktning musik och dess ämne musikteori samt kursen gehörs- och musiklära 1. 

 

1.1 Ämnet musikteori i Lgy11 

Ämnet musikteori är det ämne i den svenska gymnasieskolan som ska stå för den 

utbildning som behandlar gehör, musikens begrepp, musikaliska former och notation av 

musik (Skolverket 2011, s.1). Syftet med ämnet musikteori är att utveckla de läsande 

elevernas: 

 

1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och 

musikteoretiska begrepp. 

2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.  

3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för 

utövande av musik. 

4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.  

5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.  

6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik.  

7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.  

8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.  

9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. 
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(Skolverket 2011, s.1) 

Eleverna som läser ämnet och kurser från musikteori ska med hjälp av ovanstående 

kunskaper, förmågor och färdigheter utveckla en musikalisk helhetssyn och en utveckling 

av musikutövandet, musikskapandet och kommunikationsförmågan till andra musiker 

(Skolverket 2011, s.1).  

 

1.1.1 Kursen gehörs- och musiklära I 

Kursen gehörs- och musiklära 1 utgår ifrån punkterna 1 - 5 och 9 under musikteoriämnets 

syfte. De punkter som vidrörs har både praktiska och teoretiska element. Det centrala 

innehållet är de kunskaper som kursen ska behandla och bidra till att ämnets syfte uppnås. 

Taget ur det centrala innehållet från kursen gehörs- och musiklära 1. 

 

• Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, 

ackord och harmonisering. 

• Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av 

de olika genrernas musikteoretiska begrepp. 

• Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. (Skolverket 2011, s.8) 

 

De tre ovanstående exempel från det centrala innehållet är tydliga indikationer till lärare 

som undervisar i ämnet vad deras undervisning ska behandla. Vad som inte 

uppmärksammas är hur undervisningen ska utföras.  

 

Begreppet musikteori kommer i denna studie ta avstamp ifrån musikteoriämnet i den 

svenska skolan. Begreppet kommer därför innebära det som musikteori i skolan ska syfta 

till och bidra med. 

 
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 denna studien kommer även musikteori begreppet definieras av de deltagare som 

närvarade vid studiens utförande. Deltagarnas definition är lik den som beskriver 

musikteoriämnet i den svenska skolan. Deltagarna uppmärksammar det gemensamma 
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språket som musikteori genererar och den förståelse som musikteorin bidrar med. En mer 

detaljerad beskrivning följer senare i studien. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur elever som läser på det estetiska programmet med 

inriktning musik applicerar musikteori i eget musicerande, hur de upplever att de lär sig 

musikteori på bästa sätt och hur de vill lära sig. 

 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever angående effektivt lärande i musikteori? 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever angående applicering av musikteoretisk 

kunskap som behandlas under lektionerna i gehörs- och musiklära 1 i sitt 

musicerande? 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever om att de skulle vilja lära sig musikteori? 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras och redovisas tidigare forskning som är intressant för studien 

med utgångspunkt i följande rubriker: undervisningsmetoder och Advanced Placement 

Exam (AP) som är en prövning i USA/high school. Den tidigare forskningen i denna 

studie finner sin relevans i hur ämnet musik och mer specifikt musikteori undervisas i 

skolan från en kultur lik vår. Framför allt lyfter den tidigare forskning hur musikteori kan 

läras ut på effektiva sätt och de olika undervisningsmetoder och förhållningssätt som 

används i den typen av undervisning. Dessa undervisningsmetoder och förhållningssätt 

kan lätt ses som applicerbara i den svenska skolan. 

 
2.1 Undervisningsmetoder 

Undervisningsmetoderna som den tidigare forskningen vidrör i denna studie har olika 

tillvägagångssätt, men de har många gemensamma element. Bland annat 

ämnesövergripande undervisning. Först presenteras omfattande musikalitet och sedan 

pluralistiskt lärande med inslag från olika tillvägagångsätt i undervisningen.   

 
2.1.1 Omfattande musikalitet  

Comprehensive musicanship eller omfattande musikalitet är ett förhållningssätt för 

musiklärare att lära ut musik. Syftet med förhållningssättet är att svetsa samman olika 

musikämnen som till exempel musikteori, musikhistoria, musiklitteratur och framförande 

till ett gemensamt ämne där undervisningen ska beröra alla ovanstående musikämnen. 

Omfattande musikalitet ska ge en mer komplett undervisning till eleverna, och de elever 

som inte undervisas enligt förhållningssättet omfattande musikalitet löper en risk av att 

få en kunskap som är splittrad i olika fragment (Heavner 2005, s.170). De tillfälle som 

eleverna har att lära sig är oftast de undervisningstimmar som tilldelas eleverna i deras 

skola, därför bör den undervisande läraren sträva mot att inte enbart lära ut om en aspekt 

som behandlar musik, utan integrera alla aspekter av vad musik och musikalitet är. Vilket 

är syftet bakom förhållningssättet omfattande musikalitet (Heavner 2005, s. 170). 

Heavner har genom sin forskning tagit fram en metod för att lära ut omfattande 

musikalitet, metoden har i sin tur blivit granskad av musikundervisare som är experter 

inom omfattande musikalitet. När metoden blivit reviderad resulterade det i att den består 

av fem kategorier; ”concepts, content, activities, interstructional literature and 

evaluation” (Heavner 2005, s.171). Concepts (koncept), Heavner (2005) syftar till 

koncept som betydelse av vad lektionerna bör innehålla och hur de ska undervisa. 
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Lektionerna bör innehålla sju olika element inom musik: klangfärg, rytm, harmoni, form, 

melodi, tonalitet och textur. Tillvägagångssättet som en lärare bör använda vid 

undervisning kallas för spiral approach. 

 
The spiral approach advocates that a concept be introduced first on a simple level, and then 

revisited on a more complex level each time the student studies a new piece of music. 

(Heavner 2005, s.170) 

 

Spiralmetoden ska möjliggöra en undervisning där musikaliska aspekter är 

återkommande på olika svårighetsgrader. På återbesöket av den musikaliska aspekten 

som behandlas ska eleven fördjupa sig något mer än första gången. Heavner fortsätter 

med att lyfta det faktum att de musikaliska kunskaper som berörs i undervisningen bör 

kopplas till ett eller flera musikstycken som under lärandeperioden ska spelas och senare 

framföras praktiskt (Heavner 2005, s.171). 

 

2.1.2 Aktiviteter, förhållningssätt och pluralistiskt lärande 

Activities (aktiviteter) är en kategori som omfattande musikalitetsundervisning ska 

innehålla. Heavner listar de aktiviteter som eleverna ska bemästra genom sina studier i 

omfattande musikalitet: ”Performing, creating, conduction, analytical listening and 

discussion” (2005, s.172). Det är genom en integrering av ovanstående aktiviteter som 

eleverna ska uppnå en total kunskap inom musik. Genom att ge eleverna kunskapen att ta 

sig an rollen som kompositör och dirigent blir eleverna mer oberoende av andra, de 

kommer våga mer, de kommer få förmågan att ta beslut, använda sin självinsikt och sin 

fantasi. Genom kunskap och bemästring av de instrument som eleverna vill lära sig får de 

möjlighet att uppleva musik genom att framföra. Genom analytiskt lyssnande och 

diskussion om musik får eleverna en insikt i musikens uppbyggnad och sammanhang. 

Slutligen introduceras eleverna för ett nytt språk som de kommer ha gemensamt med de 

inom musikvärlden. De får förståelse av musikaliska begrepp och kan genom deras 

nyfunna språk kommunicera med varandra och andra musiker (Heavner 2005, s.172). 

 

Likt Heavner (2005) skriver Davidson och Lupton (2016) om hur musikundervisningen 

bör integrera komposition, framförande, lysning och analytiskt arbete. Denna 

undervisning menar Davidson och Lupton är den som mest kommer att gynna elever och 

förbereda dem inför den musikaliska verklighet de kommer att leva och arbeta i efter 

deras examen (2016, s.188). Vad som skiljer sig från Heavner är bland annat att Davidson 
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och Lupton menar att musiken som behandlas inte enbart behöver vara klassiska 

musikaliska verk, det kan vara moderna låtar. Förhållningssättet som Davidson och 

Lupton presenteras kallas för pluralistiskt lärande. Davidson och Lupton har utfört en 

kvalitativ studie där de har intervjuat 11 elever samt fört experiment på en klass med 65 

elever. Experimentet tog formen av en kurs som eleverna läser, denna kurs ska integrera 

ovanstående element av ämnet musik. Intervjuerna kom till för att Davidson och Lupton 

ville utforska vad eleverna hade lärt sig under experimentet (2016, s.179). Resultatet från 

Davidsons och Luptons studie presenteras utifrån sex olika teman. Tema 1 rubriceras som 

integrationen av komposition, framförande och musikteori. Elevernas uttalande i 

intervjuerna talar för att de kände av integrationen, både negativ och positivt. Eleverna 

upplevde att det inte var den här typen av kurs de förväntade. De jämförde med tidigare 

kurser inom musikteori där deras undervisning varit lite mer traditionell ”This is 

completely different to the previous Music Techniques courses we’ve done […] The 

previous Techniques courses, they presented us with information, ’You have to know 

this.’ And ‘Now you’re going to demonstrate that you know this’” (Davidson & Lupton 

2016, s.180). Davidson och Lupton hävdar att generellt sett så blev eleverna förvirrade 

och nervösa för att de förväntade sig en traditionell musikteori kurs ”i.e being given 

explanations and written exercises to demonstrate application of music theory” (Davidson 

&Lupton 2016, s.180). Tema 3 rubricerades effekt och förklarar de positiva och negativa 

effekter experimentet haft på eleverna. En del elever gav beskrivningen chockartat och 

skrämmande angående förhållningssättet att lära ut. Eleverna upplevde det som 

skrämmande att framföra den musik som de skrivit för sina klasskamrater och 

chockerande hur lätt det var att kliva ur sin bekvämlighetszon. Fler beskrivningar av 

eleverna var att kursen nu var rolig och mer fri. Eleverna uttryckte också glädje över att 

de har vågat skriva musik och insikten att de kan skriva bra musik (Davidson & Lupton 

2016, s.182). Sammanfattningsvis har Davidson och Lupton format en kurs. Denna 

kursen innehåller samarbets- och individuella element, de integrerar praktiska kunskaper 

i en vanligtvis teoretisk kurs genom en undervisningsmetod som kallas för pluralistiskt 

lärande.  

 

Lärare lär ut olika vilket resulterar i att undervisningen ser annorlunda ut beroende på 

vilken lärare som undervisar och elever från olika skolor kommer ut i samhället med 

information som inte alltid stämmer överens med varandra. Skillnaden kan vara vilka 

begrepp som ska användas för diverse musikaliska uttryck. Dalby (2005) skriver om hur 
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musiklärare kan lära ut rytmik och på vilka olika sätt som lärare gör det. Dalby hävdar att 

de flesta musiklärare försöker att lära ut rytmik med hjälp av matematik och förhållande 

mellan längd och notvärde. De lär till exempel eleverna hur många åttondelar det behövs 

för att fylla ut en halv not och hur det fungerar att räkna ut punkterade notvärden. Dalby 

menar att detta tillvägagångssättet kan vara ineffektivt då den kognitiva processen av att 

lära sig matematik och musikteori skiljer sig väldigt mycket. Dalby hävdar att genom 

rytmiska stavelser kan elever lära sig mer då eleverna får en mer färgrik upplevelse av 

rytm och notvärden genom rytmiska stavelser. Även att eleverna får ett stort musikaliskt 

förråd av rytmiska mönster genom rytmiska stavelser (Dalby 2005, s.54). Dalby listar 4 

kriterier som ett rytmstavelsesystem bör ha: 

 
• It is based on how rhythm is audiated (i.e. , how it sounds), not how it is notated. 

• Each sound is associated with a unique rhythm element in relation to its metrical 

context. 

• It is comprehensive, account unambiguously for as many meters and rhythms as 

possible.  

• It is conductive to the performing (chanting) of many rhythm patterns, from 

simple to complex. (Dalby 2005, s.54-55)  

 

Vad ovanstående citat lyfter är det faktum att rytmstavelser bör utgå från gehöret med 

stöd från det visuella (notbilder) och det är genom kombinationen av det gehörsbaserade 

och framförande faktorn som eleverna gynnas mer av denna typen av undervisning. 

 

2.2 Advanced Placement Exam (AP) 

Advanced Placement Exam (AP) är en examination som elever på high school 

(motsvarande gymnasiet) kan genomföra och få meriterande poäng för att öka sina 

chanser att studera musikteori vid ett högre lärosäte. Lively (2017) skriver om vilka 

förberedelser i form av lektionsmaterial och undervisningsstrategier en musiklärare kan 

göra inför AP. Syftet med Livelys text är att hjälpa lärare som ska planera undervisningen 

inför examinationen och inleder med att gå igenom de generella principerna för 

undervisningen. Likt den vanliga undervisningen i musikteori bör läraren ha struktur i sin 

undervisning och planering. Det bör finnas en konkret studieguide som eleverna kan läsa 

(Lively 2017, s.50). En utav de större utmaningarna för musiklärare är att anpassa 

undervisningen till alla elever, de som ligger i framkant och de som behöver mer hjälp. 

Det förslag som Lively ger för att tillfredsställa alla elever är att börja från början med 
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musikens grunder. Under tiden bör läraren ge regelbundna hemläxor och tester. Lively 

menar att detta hjälper elever behålla fokus på undervisningsinnehållet. Det viktigaste är 

att läraren skapar en klassrums- och lärandemiljö där elever känner sig välkomna och 

trygga (Lively 2017, s.50). Utöver de generella principerna ger Lively mer riktlinjer inom 

mer specifika områden. Ett av dessa områden är melodisk och harmonisk diktering. 

Lively hänvisar till Phillips (2007) som ger förslag hur en musiklärare kan bemöta detta 

undervisningsområde. Bland dessa förslag nämner Phillips att musiklärare bör uppmuntra 

övande utanför skoltimmarna. Övandet kan komma i form som att använda sig av digitala 

verktyg och mer specifikt internetbaserade hjälpmedel som till exempel hemsidor skapta 

för övning inom musikteori (Phillips 2007, s.123–129).  

 

Buonviri (2017) skriver inom samma område som Lively det vill säga undersökningar 

inom undervisningen av Advanced Placement Exam. I sin fallstudie har han undersökt de 

undervisningsmetoder som framgångsrika musiklärare som ansvarat för AP kurserna har 

använt sig av. Under 14 veckor har Buonviri besökt och observerat lektionstillfällen och 

intervjuat lärare. Fallstudiens syfte var att svara på följande forskningsfrågor:  

 
Research Question 1: What factors contribute to the success of the participant as an 

APMT teacher? 

Research Question 2: What instructional strategies does the teacher use to guide students’ 

acquisition of knowledge and skills in APMT? 

Research Question 3: What role does the AP exam play in the teacher’s daily class 

interactions and course planning? (Buonviri 2017, s.54) 

 

I sitt resultat beskriver Buonviri (2017) vad som observerades och sades i intervjuerna 

med läraren Steve. Under sina observationer märkte Buonviri att den bidragande faktorn 

som betydde mest i undervisningen var klassrumsatmosfär. I begreppet 

klassrumsatmosfär ingår klassrumsmiljö och relationen mellan lärare och elev i 

klassrummet. Steve tror på högt tempo i klassrummet och hävdar att det behövs när så 

mycket information ska behandlas i ämnet. Buonviri skriver att trots det höga tempot i 

klassrummet håller Steve uppe humöret med sin positiva attityd och en skämtdriven 

jargong med eleverna, vilket resulterar i att eleverna känner trygghet i detta fall och 

motivationsfaktorn blev påverkad positivt. Steves undervisningsmetoder observerades 

som mycket effektiva på grund av den positiva klassrumsatmosfär som ligger till grund 

(Buonviri 2017, s.55–56). Steves undervisningsmetoder kategoriserades in i tre olika 
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kategorier, individuell, frågande och koppling mellan syn och ljud. Den individuella 

undervisningen är något som vanligtvis tar upp mycket av undervisningen, men i Steves 

fall effektiviserades undervisningen och tempot kunde bevaras på en hög nivå. Steve 

lyckades med detta genom att separera eleverna i undervisningen. Buonviri hävdar att det 

var på grund av separationen och det faktum att elever ofta kommer fram till olika svar 

som den individuella undervisningen fungerade bra. Genom att vara separerade kunde 

eleverna fokusera på sig själva och inte fundera över hur deras klasskamrater arbetade 

(Buonviri 2017, s.56). Även hemläxorna var individuella. Ett exempel som Buonviri 

lyfter är när Steve gav ut ett paper med musikteoretiska begrepp på. Eleverna skulle 

markera de begrepp som de inte kände igen, vilket kom att ligga till grund för nästa 

lektions diskussionsämne. I sin undervisning ställde Steve frågor till sina elever, både 

individuellt och i grupp. Syftet med frågorna var att eleverna skulle veta de frågor som 

de skulle ställa sig själva för att svara på något större.  

 
Steve frequently would ask a series of questions or model a sequence of thoughts to help 

student understand thoroughly […] He put forth the smaller questions students needed to 

ask themselves in proper order, to answer the larger question posed in an exercise, quiz, or 

exam. (Buonviri 2017, s.57) 

 

Steve ville att eleverna skulle använda sig av uteslutningsmetoden med hjälp av de frågor 

som de skulle ställa sig själva. Buonviri observerade Steves undervisning som kopplar 

det som eleverna såg till ljud. Steve fokuserade mycket av sin undervisning på den skrivna 

teorin, gehörsbaserad undervisning kom i skymundan, likaså a-vista träning. Däremot 

hävdar Buonviri att Steve lärde eleverna den ej skrivna teorin indirekt genom att koppla 

på ljud (genom pianospelande) till de skrivna uppgifterna. Steve använder AP som en 

morot för eleverna och kopplar mycket av den information som behandlas på lektioner 

till examinationen. Till exempel, när ett nytt begrepp dök upp så kopplade Steve 

begreppet till hur det skulle kunna användas i en AP examination. Den koppling Steve 

gör till AP ger en avdramatiserande effekt inför examinationen hos eleverna och de blev 

mer självsäkra (Buonviri 2017, s.58). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen till denna studie kan sammanfattas i tre punkter: 

 

• Ämnesintegrering 
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• Den kreativa hjärnan 

• Undervisningsmetoder 

 

Den ämnesintegrerade forskningen lyfter frågan om samarbeten mellan musikämnen, 

vilket ska resultera i ett stort ämne där alla musikaliska aspekter lyfts i undervisningen. 

Genom ämnesintegreringen ska eleverna få en mer omfattad musikutbildning och vara 

mer förberedda på den musikaliska verklighet som väntar efter avslutade studier. För att 

nå det resultat som den ämnesintegrerade undervisningen ska ha kan då lärare lära ut på 

olika sätt. Ett sätt att undervisa som lyfts i den tidigare forskningen handlar om att 

stimulera det kreativa hos eleverna och kombinera det med den mer traditionella 

musikteoriundervisningen. Till exempel integrering mellan skapande, framförande och 

analytiskt tänkande. Ett samlingsbegrepp för den tidigare forskningen till denna studie är 

undervisningsmetoder. I det begreppet ingår förberedelser inför undervisning, 

förhållningssätt i undervisning, målsättning i undervisning och ovanstående text om 

ämnesintegrering och den kreativa undervisningen.  
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3 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Det empiriska 

material som studien behandlar kommer i form av text. Analysarbetet av den information 

som blev det empiriska materialet har bland annat ett tolkningsarbete utförts. Analys- och 

tolkningsarbetet tar avstamp i det hermeneutiska forskningsperspektivet. Först redogörs 

hermeneutik hur den kan användas inom vetenskapliga arbetsprocesser och sedan 

redogörs det hur hermeneutik har tagit form i denna studie. 

 

3.1 Hermeneutik en redogörelse – tolkning och förståelse 

Hermeneutik betyder enligt Nationalencyklopedin ”läran om tolkning” (NE.se, 2018). 

Ödman (2017) förstärker Nationalencyklopedins betydelse av begreppet och fortsätter 

med att säga att det grekiska verbet hermeneuein översätts oftast till att tolka. Tolkning i 

sin tur ska leda till förståelse samt att olika förståelsehorisonter ska mötas och förenas. 

Även i det antika Grekland finns det kopplingar till begreppet hermeneutik och dess 

betydelse. Guden Hermes vars uppdrag bland annat var att agera budbärare mellan 

gudarna och människorna. I rollen som budbärare hade Hermes dessutom uppgiften att 

tolka det gudarna ville få sagt till människorna (Ödman 2017, s.11). Ödman fortsätter 

med att påpeka att betydelsen av hermeneutik som lyder att tolka inte ska tas för lätt och 

begreppet är mer mångtydigt än så.  

 
Hermeneutik byggde på tecken, tydning, råd och maning. Den avsåg att gripa djupt in i 

människor liv. Den refererade till praxis. Förståelsen skulle ge mottagarna ett nytt 

perspektiv på tillvaron, så genomgripande att de skulle välja att förändra deras liv. (Ödman 

2017, s.11) 

 

Det Ödman pekar på är att betydelsen av att tolka inte ska betyda samma sak som ett 

verktyg för människor att finna ny information. Hermeneutiken ska vara en bidragande 

faktor till ett bättre liv genom tolkning som leder till förståelse och empati. Jan Hartman 

(2004) presenterar centrala begrepp en hermeneutiker bör utgå ifrån för att uppnå den 

tolkningsprocessen som ska leda till förståelse. De centrala begreppen som berörs i denna 

studie är livsvärld, förståelse, tolkning, och förförståelse (Hartman 2004, s.186, 191). 
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3.1.1 Livsvärld 

Georgii-Hemming (2005) skriver i sin avhandling om begreppet livsvärld och dess 

betydelse. Georgii-Hemming lägger fram flera olika förklaringar till vad livsvärld är för 

något, bland annat att livsvärld kan förklaras som den värld som omfattar både objekt och 

subjekt, den värld som människor vardagligt lever i (Alvesson & Sköldberg 1994, s.100). 

Georgii-Hemming ser förklaringen som att livsvärlden består av tre dimensioner, jag, de 

andra och tingen (Georgii-Hemming 2005, s.83). Hartman (2004, s.185–186) förklarar 

livsvärld som den ”mening” människor knyter till sig själva och sin situation och menar 

på att det är denna livsvärld som är objektet för undersökningar inom hermeneutiken. 

Georgii-Hemming tar vid där Hartman slutar och lyfter det faktum att Hartman har i sin 

definition lyft in begreppet ”mening” som i sin tur öppnar för en reflekterande tolkning 

av livsvärlds begreppet. ”Livsvärld avser följaktligen människans vardag, i vilken hon – 

genom socialisation – tar saker för givna och inte reflekterar på de sätt sin görs i 

vetenskapsvärlden” (Georgii-Hemming 2005, s.84).  Begreppet livsvärld kommer 

ursprungligen från filosofin och kan spåras till Edmund Husserl. Husserl kritiserade 

naturvetenskapliga forskare för deras annorlunda åsikter som främjade sig från 

livsvärlden. Husserl menade att människans enda sanna verklighet är den som vi kan 

uppleva med våra sinnen, vilket gör det omöjligt för oss att få kunskap om de verkliga 

tingen. Det enda forskare kan få kunskap om är människans upplevelse av fenomenet 

(Georgii-Hemming 2005, s.84). Hartmans summering är inte lika hårdragen som Husserl. 

Hartman (2004) menar att en livsvärld består av termer från en individ eller grupp 

beroende på vems livsvärld som är i fokus. De termer står i relation till varandra och 

uttrycker på vilka sätt de olika uppfattningarna relateras till varandra (s.188). Ödman 

(2017) beskriver den helhet vi kan uppleva som människor som vår värld. Med värld 

menar Ödman på Heideggers definition i sin bok Sein und Zeit som utkom 1927. ”Med 

>>värld<< avser han inte enbart den yttre världen, vår miljö, utan både den helhet i vilken 

människan befinner sig och den förståelse, genom vilken hon avslöjar och omfattar denna 

ständigt påträngande helhet” (Ödman 2017, s.26).  

 

3.1.2 Tolkning 

När människan tolkar något ges den information mening och tolkningarna ordnas, 

sorteras och kategoriseras (Svensson 2015, s.210–211). Hartman (2004) hävdar att det är 

genom tolkning som människan når och rättfärdigar sin förståelse om individers eller 

gruppers livsvärld (s.186). Det vill säga metoden att nå förståelse är tolkning. För att 
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använda metoden tolkning måste då en förklaring av hur tolkning leder till förståelse ske. 

Det måste även presenteras hur denna tolkning kan rättfärdigas (Hartman 2004, s.190). 

Processen skiljer sig beroende på vilken miljö tolkaren befinner sig i och hur väl tolkaren 

känner miljön och situationen. Hartman ger ett exempel: ”Antag att jag ser en person som 

sitter på en restaurang, och jag ser att hans arm är sträckt upp i luften och att handen rör 

sig fram och tillbaka. Jag kan då tolka hans beteende som ett försök att fånga personalens 

uppmärksamhet” (Hartman 2004, s.191). Tolkningen i detta exempel är då när Hartman 

menar att personen sträcker upp handen för att få kontakt med personalen och detta ger 

då personens beteende mening. Hartman fortsätter med att förklara hur han kan 

genomföra en sådan tolkning. Därför att han som person har kunskapen om hur 

människan beter sig på en restaurang och det rörelsemönster som personen visade passar 

in i det regelsystem som uppfattas av tolkaren (Hartman 2004, s.191). Ödman ger sin 

tolkning av vad det innebär att tolka. Ödman skriver att tolka är att ge något betydelse. 

Vi som människor tolkar när vi inte omedelbart förstår omvärlden och vår förförståelse 

inte räcker till (Ödman 2017, s.71). Författaren hänvisar även till Palmer (1969, s.13) där 

Palmer delar in begreppet i tre funktioner. Den första, att uttrycka något högt i ord, att 

säga eller utsäga. Den andra, att förklara. Den tredje, att översätta. 

 

3.1.3 Förståelse och förförståelse 

Processen av att nå förståelse ligger nära tolkningsprocessen. Georgii-Hemming skriver 

att det handlar om att byta perspektiv för att nå en ny förståelse och konstruera nya 

tolkningar, och målet inom den hermeneutiska forskningen är att nå förståelse som berör 

de meningar som finns i mänskliga och sociala sammanhang (Georgii-Hemming 2005, 

s.91–92). Hartman menar på att det är resultatet av en horisontsammansmältning som 

hermeneutiker söker för att det är sanningen vilket blir förståelse. 

Horisontsammansmältning betyder att vår egen förståelse kommer att påverka vår 

uppfattning om den livsvärld som undersöks och resultera i en sammansmältning. Den 

sanning som en horisontsammansmältning resulterar i är dock en relativistisk sanning, 

eftersom den förståelse som blivit nåd är relativ vår egen sociala och historiska situation 

(Hartman 2004, s.189). Ödman (2017) presenterar en annan bemötning till vad förståelse 

är. Författaren hänvisar till Heidegger som hävdar att förståelse är inget som en människa 

besitter eller ett redskap som hon kan ta fram vid behov.  
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Förståelse är i stället konstituerande för vårt vara-i-världen, den sammanhänger 

oupplösligt med vår existens. Den är grunden för vårt tolkande, med vilket den ständigt 

samverkar. Förståelsen refererar alltid till framtiden, den har en projektiv karaktär 

(Entwurscharakter). Samtidigt är den förknippad med vår faktiska situation 

(Befindlichkeit). Den arbetar vidare inom en helhet av redan tolkade relationer. 

(Ödman 2017, s.25) 

 

Ovanstående citat är Heideggers tolkning av vad förståelse är. Ödman konkretiserar 

denna tolkning med ett exempel. För att vi som människor ska förstå vad en hammare 

eller ett verktyg är räcker det inte med att analysera hammaren eller verktyget för att få 

ut information om dess attribut. Redskapets innebörd blir som mest klart när redskapet 

har använts och gått i sönder (Ödman 2017, s.26). Georgii-Hemming hänvisar till 

Gadamers förståelse som kopplar samman text och den egna tolkningen som ska leda till 

en horisontsammansmältning och en ny förståelse (Georgii-Hemming 2005, s.98). 

 

Förförståelse är den kunskap som en besitter angående en miljö eller situation sen tidigare 

och den kunskap som kan användas vid tolkning (Hartman 2004, s.191). Georgii-

Hemming visar kopplingen mellan förförståelse och fördomar vilket är centralt i 

Gadamers filosofi. Gadamer menar att vare sig en människa eller idéer om vetenskapliga 

metoder kan undvika att påverkas av det förflutna. Vidare menar Gadamer att ”Både i vår 

vardag och forskningsarbetet är våra tankar och känslor präglade av förföreställningar 

genom historiens inflytande” (Georgii-Hemming 2005, s.96).  

 

3.2 Hermeneutik i denna studie 

I denna studie används hermeneutik som ett tolkningsverktyg där objektet är individers 

eller gruppers livsvärld. Denna livsvärld är inte något som kan observeras direkt. Vilket 

betyder att även med insikten av vad som ska tolkas kan en forskare inte läsa tankar. Det 

är med denna insikt som livsvärldar hanteras. Tolkning kommer inte bemötas på sättet 

där tolkning ses som slutprocessen, utan tolkning i denna studie kommer användas som 

en process som leder till resultatets förståelse. 
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4 Metod 
I kommande kapitel presenteras valet av metod och den metodologiska utgångspunkten i 

denna studie. Efter följer processen av hur studien tog form och slutligen redovisas 

analysarbetet som genomförts i studien. 

 

4.1 Val av metod 

Valet av metod påbörjades direkt när studien föddes som en tanke. Vad som blev 

avgörande var när metoden och forskningsfrågorna ställdes mot varandra. Då stod det 

klart att den typen av data som studien kommer behandla är av kvalitativ natur. Relationen 

mellan metod och forskningsfråga är en bra utgångspunkt när studien är under 

konstruktion (Ahrne & Svensson 2015, s.29). De svar som forskningsfrågorna kommer 

att generera är inte en siffra eller ett nummer, det kommer att vara något mer likt ett 

yttrande eller händelse, vilket är kvalitativ data (Ahrne & Svensson 2015, s.10). När val 

av metod diskuterades med handledaren och det stod klart att studien skulle vara av 

kvalitativ natur lyfte handledaren det faktum att fokusgruppsintervjuer skulle vara 

intressant. 

 

4.1.1 Fokusgruppsintervjuer kontra enskilda intervjuer 

Naturligt landade metodvalet i att utföra enskilda intervjuer, tills ovanstående diskussion 

med handledare tog plats då fokusgruppsintervjuer blev aktuellt. Vid en jämförelse av 

metoderna och deras relationer till forskningsfrågorna blev valet av metod lättare. 

Kvalitativa intervjuer har friheten jämfört med standardiserade enkätintervjuer att 

intervjuaren är mer fri och kan vid tillfällen ställa följdfrågor och byta ämne. I intervjun 

ska det vara två personer, en som intervjuar och en som blir intervjuad. Intervjun ska syfta 

till att ta reda på hur intervjupersonen uppfattar och uttalar sig om ämnet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s.35, 38). Fokusgruppsintervjuer kan definieras som 

gruppdiskussioner. Gruppdiskussionen kommer ledas av en diskussionsledare och vara 

styrd inom ett eller flera diskussionsämnen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.16). 

Med utgångspunkt i ovanstående jämförelse av enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer togs beslutet av att använda sig av fokusgruppsintervjuer i denna 

studie. På grund av att relationen mellan fokusgruppsintervjuer och forskningsfrågorna är 

starkare. Fokusgruppsintervjuer skiljer sig från andra kvalitativa metoder på det sätt att 



  
 

16 

den lyfter in en kollektiv förståelse av studiens syfte och forskningsfrågor (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren 2017, s.16).  

 

4.2 Process 

I kommande avsnitt beskrivs processen av insamlande av data. 

 

4.2.1 Urval och kontakt 

Syftet och forskningsfrågorna för studien var det som först styrde urvalet i en riktning 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.39). Då syftet i studien lyfter en specifik grupp av 

människor och forskningsfrågorna förstärker vilken specifik grupp som ska involveras i 

studien begränsandes urvalet till elever som läser på det estetiska programmet med 

inriktning musik på en gymnasieskola i Sverige. Nästa etapp i urvalsprocessen var valet 

av elever. Urvalsmetoden som användes för att hitta elever liknar det som Trost kallar för 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar Trost att forskaren tar det som 

forskaren råkar hitta (Trost 2005, s.120). I fallet med denna studien ligger 

bekvämlighetsaspekten i den bekantskap som finns mellan forskaren och de deltagande 

elevernas lärare. Via denna läraren skedde första kontakten med skolan där studien tog 

plats. Vidare informerades rektorn om studien och dess syfte. Ett mail formulerades och 

skickades till rektorn, därefter uppstod en kontakt med läraren där urvalet skedde om vilka 

elever som skulle delta. Då eleverna inte var över 18 år formulerades ytterligare ett mail 

som skickades till elevers målsmän, mer om detta i nästa avsnitt. När rektorn och läraren 

blivit informerade om studiens syfte och tillvägagångssättet bestämdes vilka elever som 

skulle bli erbjudna att delta. Kravet för vilka elever som skulle vara med i studien var att 

de skulle läsa kursen gehörs- och musiklära 1. Efter en diskussion med rektorn och läraren 

resulterade det i att totalt 30 elever skulle delta, alla i samma årskurs. Eleverna delas in i 

två grupper, en grupp med 13 elever och en med 17, på grund av schemaläggningar, vilket 

resulterar i två intervjuer. Fokusgruppsintervjuerna tog plats på samma dag fast på olika 

tider, tidsrummet är 40 minuter á intervju. 

 

4.2.2 Intervjufrågor och etiska överväganden 

När den första kontakten med skolan var avklarad och alla som påverkades blivit 

informerade påbörjades arbetet av att formulera intervjufrågor. Till en början 

formulerades nyckelfrågor. Nyckelfrågorna baserades på syftet till studien och 

forskningsfrågorna. Nyckelfrågorna blev under arbetet mer likt kategorier för 
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intervjufrågor att hamna under (Se bilaga 1). Med andra ord började frågorna som 

nyckelfrågor som sedan blev de kategorier som sedan nya frågor kunde formuleras utifrån 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.41).  

 

De forskningsetiska principerna har främst framträtt i form av informatoriska mail som 

skickats till berörda. De forskningsetiska principerna kan delas in i fyra olika krav som 

forskaren måste följa. Det första kravet är informationskravet ”Forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 

2002, s.7). De berörda som befinner sig på skolan (lärare, rektor och elever) blev 

informerade angående studiens syfte via mail en vecka innan studien utfördes och 

personligen samma dag som studien utfördes. Målsmännen blev endast informerade via 

mail då det inte var möjligt att schemalägga en träff. Det andra kravet är samtyckekravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet 2002, s.9). Även detta krav uppfylldes via mail och personligen mellan 

forskaren och de berörda på skolan. Målsmännen informerades endast via mail. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Detta krav 

hanterades på så sätt att alla deltagare är anonyma. Precis som med de andra kraven 

informerades alla via mail och de berörda på skolan blev informerade personligen. Det 

sista kravet är nyttjandekravet ”Uppgifter insamlade om enskilda personer för endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Även här blev alla 

berörda informerade via mail och de på skolan i person. De mail som skickades för att 

informera om studien till de berörda finns som bilaga (Se bilaga 2–3). 

 

4.2.3 Genomförande och transkribering 

Genomförandet av studien tog plats under de avtalade tider. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningsapparat. För att lättare arbeta med den insamlade data transkriberades de 

inspelade intervjuerna. I transkriberingarna utelämnades paus ljud som till exempel öhh 

och omtag av meningar togs bort till exempel Jag tänker så att… Jag brukar tänka på det 

som en helhet. Då transkriberas det ifrån Jag brukar tänka för att omtagen inte är av stor 

vikt i denna studien. 

 



  
 

18 

4.3 Analys 

Analysarbetet påbörjades redan under fokusgruppsintervjuerna där jag agerade som 

diskussionsledare vilket ger mer insikt i kunskapen om den data som samlats in för 

forskningsprojektet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.70). Det analysarbetet som 

utförts i denna studie är lik den process som Dahlin-Ivanoff och Holmgren beskriver. 

Analysarbete kan delas upp i fem olika steg. Först, som nämnt ovan, diskussionstillfället. 

När studien utförs är det viktigt som forskare att gå in som analytiker och i detta fall 

diskussionsledare, därför att det är under diskussionstillfällena som den sanna data 

uppstår, det är då som orden och uttalanden kan analyseras (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 

2017, s.70). Nästa steg i analysprocessen är att lyssna. I denna studie spelades 

fokusgruppsintervjuerna in med ljud och när studien har utförts lyssnar då forskaren på 

inspelningar för att få en bättre förståelse för helheten (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, 

s.72). Efter genomlyssningen av materialet påbörjas transkriberingen snarast, för att 

intrycken av intervjuerna är som mest påtagliga inom ett kort tidsspann efter att 

intervjuerna ägt rum (Öberg 2015, s.63). Nästa steg i analysprocessen var 

kategoriseringen. I denna fas placerades diskussionerna från intervjuerna in i lämpliga 

kategorier som motsvarar innebörden av den insamlade data (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 

2017, s.72). Kategorierna baserades på studiens forskningsfrågor vid sorteringen. 

Kategorierna blev Musikteori som musikaliskt lärande, Musikteori som förståelse av 

musik och Musikteori i praktiken. Sista steget i processen var att nå förståelse av 

materialet och sen presentera det som resultat. Detta sker genom att sammanfatta den data 

som blivit kategoriserad och kombinera den med tolkning, vars syfte är att ge materialet 

förståelse där innebörden framträder (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.72). 

Tolkningen i denna studie tar avstamp i den hermeneutiska forskningsteorin där 

innebörden av tolkning är den process som leder till förståelse. Som blivande musiklärare 

och student inom musikpedagogik är jag bekant med den miljö som studien tar plats i och 

även bekant med de beteenden som är vanligtvis framträds (Hartman 2004, s.191). Som 

student inom musikpedagogik är jag även välbekant med den livsvärld som studien 

befinner sig i. Elevernas livsvärld är något som står i nära relation till min egen och kan 

på så vis bli en helhet som kan upplevas tillsammans och därigenom en förståelse (Ödman 

2017, s.26). För att uppnå en förståelse under tolkningsprocess har ett perspektivbyte 

genomförts, då jag har en anknytning och insikt i den livsvärlden som studeras kan jag 

sätta delarna i relation till helhet i min tolkningsprocess och nå förståelse (Molander 2003, 

s.177). Sammanfattningsvis kan analysarbetet konkretiseras på detta vis: 
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1. Diskussionstillfället: Vid uttalanden som vid diskussionstillfället uppfattades som 

väldigt aktuella för studien lades på minnet och de initiala tankar som uppstod 

kom sedan att skrivas ner i senare steg av analysarbetet. 

2. Lyssning: Likt de initiala tankarna som uppstod vid diskussionstillfället uppstår 

det fler vid genomlyssningen. Dessa tankar och de från diskussionstillfället skrivs 

nu ner i ett separat dokument.  

3. Transkribering: Transkribering sker efter genomlyssningen i ett separat 

dokument. De initiala tankarna förs sedan in i transkriberings dokumentet för att 

underlätta analysarbetet. 

4. Kategorisering: Transkriberings dokumenteten skrevs ut för att underlätta arbetet. 

Sedan markerades elevernas uttalanden med antingen F1, F2 eller F3 där 

bokstaven F står för forskningsfråga och siffrorna 1, 2 och 3 för vilken fråga. 

5. Förståelse: Detta sista steg är något som sker parallellt med de andra och främst 

vid steg fyra när materialet ska sorteras. Det är genom processen av steg 1 – 3 som 

jag som forskare blir förtrogen med mitt material. Det är vid steg fyra som jag 

visar förståelse för mitt material. 

 

4.4 Sammanfattning av metod 

Studien är av kvalitativ natur. Valet av en kvalitativ metod grundades på relationen mellan 

studiens forskningsfrågor och de metodologiska kvaliteter som kvalitativa och 

kvantitativa traditioner har. Bland annat vilken typ av data som genereras jämfört med 

den typ av data som studien ska generera. Insamlingen av data kan delas upp i tre punkter, 

urval och kontakt, intervjufrågor och etiska överväganden samt genomförande och 

transkribering. Först kontaktades en skola genom ett bekvämlighetsurval där studien 

presenterades och datum bestämdes för genomförandet. Intervjufrågor formades efter de 

nyckelfrågor som baserats på studiens syfte. När alla som påverkades av studien blivit 

informerade om de forskningsetiska principerna genomfördes studien enligt avtalade 

tider. Den insamlade data blev transkriberad och sedan analyserad med hjälp av 

hermeneutiska insikter.  
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5 Resultat 
Det empiriska materialet i denna studie har samlats in i form av två fokusgruppsintervjuer 

med två elevgrupper som läser på det estetiska programmet med inriktning musik. 

Materialet har samlats in för att undersöka det som studien syftar till. Syftet med studien 

är att ta reda på hur de deltagande eleverna applicerar musikteori i det egna musicerande 

och hur de upplever att de lär sig musikteori på bästa sätt, samt hur de vill lära sig 

musikteori. Den genererade data analyserades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och 

blev den empiriska data som kommer presenteras i detta kapitel, nämligen studiens 

resultat. Resultatet presenteras utifrån de kategorier som den empiriska data blev 

uppdelad i. Först presenteras resultatet från kategorin Musikteori som musikaliskt 

lärande, sen följer Musikteori som förståelse av musik och Musikteori i praktiken. De två 

elevgrupperna kommer att nämnas efter den ordning som de blev intervjuade i. Elevgrupp 

1 och elevgrupp 2 (hädanefter utskrivet 1 och 2). De citat som kommande kapitel består 

av kommer ifrån transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna. Där benämns 

elevgrupperna E (1 eller 2) och intervjuaren I. 

 

5.1 Musikteori som musikaliskt lärande 

Eleverna samtalar olika angående hur de mest effektivt lär sig musikteori. En del föredrar 

praktiska övningar, andra att läsa. I samtalet med elevgrupperna uppmärksammades 

övning av musikteori. 
 

I = Övar ni musikteori? 

E = Ibland (från alla) 

I = Hur gör ni det? 

E = Programmet på datorn eller Youtube.  

I = Vad tittar ni på då? 

E = Det är typ som en genomgång som man har på tavlan, fast det är på Youtube typ. Dem 

gör det lite enklare och verkligen går på djupet i vad det är. 

I = Med att göra det enklare, vad är det dom gör? 

E = Asså väldigt uppritat, numrerar och kategoriserar och allt. Dom gör så att man kan 

organisera det i huvudet. (1) 

 

I ovanstående uttalande från elevgrupp 1 visar de på att digitala verktyg är ett hjälpmedel 

som gynnar dem i sitt instuderande av musikteori. Fortsatt om övning var det elever från 

båda grupper som sade att de övar i form av att skriva musik. 
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I = Övar ni på musikteori? I så fall hur? 

E = […] Sen när man sitter med att skriva en egen låt, då sitter man alltid med kvintcirkeln 

och räknar, och då övar man rätt mycket. (2) 

 

 

I låtskrivarprocessen kombinerar då eleverna övning i form att analysera det som de själva 

skapar, och fler av eleverna instämde även om alla inte hävdade att de skrev musik eller 

en låt utan istället uttryckte sig som att de övade när de spelar musik. Vidare diskussion 

kring övning lyfter ett praktiskt element. 

 
E = Jag sitter inte och övar på det sättet att jag skriver ner mycket saker. Det blir mer att 

öva praktiskt på de sakerna vi har gått igenom, t.ex. mollskalorna, kvintcirkeln och ackord.  

E = För mig är det nog mer gehör i så fall. Att man lägger stämmor och lyssnar på vad som 

låter bäst när man spelar gitarr eller piano. (2) 

 

Vad ovanstående citat visar på är att eleverna försöker koppla det teoretiska till det 

praktiska när det övar vilket ska leda till en förståelse av de material som övandet 

behandlar. Den sista frågan som lyftes i fokusgruppsintervjuerna handlade om eleverna 

hade något annat de ville ta upp utöver de som tidigare diskuterats. I elevgrupp 1 lyftes 

detta. 

 
E = Jag har en grej. Förut så sa du typ så här ”Man vill gärna hitta många genvägar” och 

då tänkte jag, ”Men det finns det ju”. Asså jag tycker inte om musikteori i klassrummet, 

när det skrivs på tavlan, då går det inte, jag fattar inte. Men sen när jag sitter och spelar 

piano tänker jag ”Det här är hur lätt som helst”, men jag fattar inte när det överföras på 

paper. För det finns så jävla många genvägar, typ som det när man ska veta om det är moll 

eller durackord. Eller när man ska hitta sjuan. Det finns ju jättemånga genvägar. (1) 

 

Även detta uttalande handlar om övning och effektivitet, men det lyfter också frågor 

angående förståelse, undervisningsmetoder och instuderingsmetoder. Förståelsen lyfts 

när eleven ur grupp 1 ska ta in informationen direkt från White board, eller när kunskapen 

ska uttryckas i skriftligform. Eleven hävdar då att det inte går, det är först när eleven 

praktiskt får testa sin kunskap i form av att spela piano som det nås en förståelse. Eleven 

uttrycker också att de genvägar som att hitta mönster inom musikteorin är väldigt många, 

och att undervisningsmetoden bör begränsa hur många av genvägarna som presenteras. 
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Annars löper det en risk av att kunskapen faller bort för att eleverna inte kan uppfatta all 

information under en kortare tid. 

 

Nästa diskussionsämne hanterade instudering inför prov. Elevgrupp 1 sade detta om hur 

de förbereder sig inför prov. 

 
E = Sätta sig och plugga och försöka lära sig det vi ska göra.  

I = Ja, det är det ni gör i generella termer. Finns det något som är mer specifikt?  

E = Jag läser mest.  

I = Okej, hur kommer det sig? 

E = Vet inte. Jag förstår inte det annars.  

E = Jag är inte så bra på det själv. Har man svårt att förstå så är det bäst att man bara läser 

och siktar in det typ. (1) 

 

Till skillnad från de uttalande eleverna från grupp 1 gjorde angående att öva musikteori 

där en praktisk koppling mellan teori och praktik lyftes flertal gånger, så lyfts inte den 

kopplingen överhuvudtaget när eleverna samtalar om förberedelser inför prov. Eleverna 

från grupp 1 fortsätter diskussionen. 

 
E = Men det hade varit nice att få så här övningar av läraren, som, asså du vet så här 

provfrågor.  

I = Ett test inför provet? 

E = Exakt, man kan plugga på testet.  

E = Det känns som att man bara behöver nöta allt, asså bara göra det. Det är svårt att sätta 

sig med ett instrument när man inte förstår det. Det känns som att man först och främst 

bara måste göra göra göra. Träna träna träna. (1) 

 

Utöver de förberedelser som eleverna från grupp 1 tog upp tidigare lyfts nu även det 

faktum att eleverna vill förbereda sig med en provtentamen, och kopplar tillbaka detta till 

att läsa. Elevgrupp 2 samtalade så här angående instudering inför prov. 
 

I = När ni tränade inför provet hur gjorde ni då? 

E = Jag tycker dom uppgifterna vi fick på lektionerna var bra.  

E = Jag tyckte det var svårt (Häftet), det var svårt för man glömde saker. 

E = Det var lite för mycket, ”Ta detta, lär dig det” sen förstår man ändå inte.  

E = Jag försökte spela det på piano. 

E = praktiskt, försökte göra så många arbetsblad som möjligt. Försökte att inte titta tillbaka 

på de andra man gjort. Hitta små genvägar, och knep.  
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E = Memorera kvintcirkeln och skalorna. 

I = Hur gjorde du det? 

E = Spela det piano och att försöka se hur de hänger ihop, typ. (2) 

 

Inför de senaste provet eleverna hade i musikteori fick de ett häfte som deras lärare hade 

gjort tillsammans med sin kollega. Detta häfte innehåller all den information som provet 

kommer att behandla. Eleverna i grupp 2 tyckte det var svårt, även om det är samma 

genomgångar som läraren själv har haft så var det jobbigt för eleverna att förstå det i 

sammanhanget. De föredrar uppgifter där de får testa sina kunskaper och applicera den 

teoretiska kunskapen i praktiken. Elevgrupp 2 fortsätter: 

 
E = […] kan jag se användningen för det så blir det lätt och motiverande.  

 
E = Ja motivationen gick upp mycket när man förstod. (2) 

 

Eleverna i grupp 2 menar att när de kan se användningen för den teoretiska kunskapen i 

praktiken blir det lättare att ta till sig informationen.  

 

5.2 Musikteori som förståelse av musik 

Eleverna från båda grupper har med hjälp av musikteori utvecklats som musiker, enligt 

de samtal som uppstod i fokusgruppsintervjuerna. De har utvecklats på olika sätt, en del 

talar om låtskrivande, spelande, analyserande. Vad de är främst överens om är att det 

handlar om förståelse av musik. Ett diskussionsämne lyfte frågan hur eleverna upplever 

att de har utvecklats som musiker sen de började läsa musikteori på gymnasieskolan. 

 
E = Asså jag spelar mycket och sjunger mycket själv, och sjunger med band också. Jag har 

fått en helt annan förståelse för vad de andra i bandet gör. Asså sen jag började denna 

kursen. Plus att jag själv, om jag skriver något själv så har jag mycket lättare för att lägga 

melodier och veta vad som låter snyggt med ackorden, och vilka skalor. Så att en typ ens 

”knowledge” har typ vuxit, vad man kan göra typ. (1) 

 

Eleven från grupp 1 lyfter det faktum att efter studier i musikteori har förståelsen växt i 

samband med musicerande själv eller i band, även i låtskriveri processen har denna 

förståelse kommit till nytta. Andra elever från grupp 1 fyllde på. 

 
E = Jag skrev ut en hel låt för några dagar sen som jag har gjort, som innehöll en massa 

musikteori.  
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I = Vad menar du med att låten innehöll en massa musikteori?  

E = Ackord, och sätter namn på dom.  

I = Några andra erfarenheter? 

E = Det har med allt att göra egentligen, jag vill förstå hela bilden, kolla på en låt och 

analysera hela. 

I = Vad är det du letar efter då? Vad analyserar du? 

I = Kanske samband mellan ackord.  

E = Ja, olika beroende på vad det är. Jag letar inte specifikt efter något, jag vill få en 

förståelse av det som står skrivet.  

E = Ramsorna är ju jättelätta tycker jag, kan man den så kan typ om man ska transponera. 

Då kör jag bara den fram och tillbaka i huvudet. (1) 

 

Även här är det förståelse av musikensuppbyggnad som uppmärksammas och framstår 

som det viktigaste hos eleverna. En liknande diskussion tog form som handlade om hur 

eleverna har fått nytta av sin musikteoretiska kunskap i de andra ämnena som de läser. 

 
E = Ja det är klart, när man får paper med noter på så har man lite koll på vad det är. På 

sånglektionerna skulle man läsa efter noter då, och då visste jag vad det var för att jag hade 

haft gehör innan. 

E = I kören har jag fått nytta av det, asså när man får pappret. Så står det i noterna hur man 

ska sjunga, då är det lättare att hänga med. Asså nu är inte jag så jättebra på att läsa noter, 

men jag kan titta på det och se om det är en hög ton eller en låg. Sen om man har hyffsat 

bra gehör så är det inte så svårt att hänga om hon spelar med och man tittar på pappret. Då 

vet man när den här och den här tonen kommer.  

I = Så lite notläsning och notvärden. Något annat? 

E = Jag har försökt att lära mig när jag sitter och prodar, så tar man fram piano verktyget 

och dina inputs kan bli i noter istället. Jag kan liksom titta och försöka lära mig. Så där har 

jag typ fått lite nytta kanske. (1) 

 

Även här är det förståelse som uppmärksammas av eleverna i grupp 1 och de ger konkreta 

exempel på när deras musikteoretiska kunskap har kommit till användning i andra ämnen. 

Notläsningsförmågan uppmärksammas mest och eleverna hävdar att det har hjälpt i sång 

och körundervisningen i form av förståelse av notbild och deras förmåga att kunna följa 

och genomföra ett musikstycke utifrån notbilden. 

 

I intervjuerna samtalades det om vad elever har upplevt varit lätt att lära sig i musikteori.  

 
I = Vad tycker ni har varit lätt att lära sig inom musikteori? 

E = Kvintcirkeln, den kan man använda till allt och förstod snabbt. 
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E = Att lära sig ramsor. 

E = Olika kom ihåg knep. (2) 

 

De exempel som kom upp var ofta knutna till tankesätt och olika kom ihåg knep som 

eleverna kunde använda. Bland annat ramsor och mönster. Elevgrupp 2 uttalade sig även 

om tider då det varit lätt att lära sig musikteori. 
 

E = Det var bra för mig att ha två lärare, en kan ha genomgång typ och kan gå runt å checka 

så att alla hänger med.  

E = När det var två lärare fanns det liksom alltid någon som kunde hjälpa. (2) 

 

Eleverna i grupp 2 hävdar att när det endast är en lärare i klassrummet är det svårare att 

få den hjälp som de behöver och för att öka effektiviteten i undervisandet har det varit 

fördelaktigt med något som liknar en lärarresurs. Elevgrupp 1 uttalade sig så här: 

 
E = Det här när vi ska klappa i takt. Det tycker jag har varit det lättaste. 

I = Hur kommer det sig tror du? 

E = För att, det är inte så här en massa olika toner och olika andra grejor liksom. Då är det 

bara när man ska klappa när man inte ska. 

E = Skalor var lätt, det var det lättaste tycker jag. Asså när man sätter sig vid ett piano och 

spelar skalorna bara så här. 

I = Är det lättast då för att du får gehöret med dig eller ser du skalorna framför dig då? 

E = Jag tror det är för att jag har ganska bra gehör, men när vi gick igenom, typ olika 

mollskalor kunde jag inte bara på gehör och fick läsa det istället också. (1) 

 
 

I ovanstående uttalande från eleverna i grupp 1 uttrycker de sig om att härma rytmiska 

mönster har varit lätt därför att notation inte tar lika mycket utrymme som i andra 

övningar.   

 

I en mer generell diskussion om hur musikteori har påverkat deras musicerande i vardagen 

kom detta fram. 

 
E = Det brukar jag göra typ om jag sitter och inte har något att göra så trummar jag med 

händerna. Sen så tänker man liksom vad det kan vara för rytm och hur den ser ut, som i det 

där häftet vi har fått. (1) 
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Igenkänningsfaktorn i ovanstående uttalande var stor hos de andra elever och de höll med. 

Vad eleven från grupp 1 talar om är en vana som hen har som kan kopplas till att praktisera 

musik. Vad som har förändrats i vanan sen eleven börjat läsa musikteori är att nu 

analyserar eleven den musik som generats i vanan med ett musikaliskt språk och en 

musikteoretisk förståelse. 

 

Elevgrupp 2 samtalade också om hur de känner att de har utvecklats som musiker med 

hjälp av musikteori. 

 
E = Asså när man skriver låtar, asså när jag sitter med gitarr då använder jag den kunskapen. 

Asså med toner som passar ihop. Asså jag personligen hör ju det själv, men teorin kan 

hjälpa till med dom tonerna som kan upplevas konstiga annars.  

E = I låtskrivande för mig med. Asså nu vet jag vilken funktion ackorden har och hur det 

hänger ihop, typ mollparallell osv. (2) 

 

Precis som samtalet med elevgrupp 1 resulterar diskussionen med eleverna i elevgrupp 2 

i att det är deras förståelse om musik som har utökats. Även här lyfts låtskrivarprocessen 

och de detaljer som berörs då. Diskussionen berörde även hur eleverna upplever att den 

musikteoretiska kunskapen har hjälpt i andra ämnen. 

 
E = I ensemblen (från många), då måste man ju kolla på noter, och hur man ska spela. 

E = Förståelse för noten.  

E = I sången, min sånglärare frågar alltid saker som: Vad är det för tonart. Då kan man 

peka ut och förstå. 

E = Det har gjort skillnad i praktiken, t.ex. Vet man att det går i den här tonarten kan man 

ta reda på vilka ackord som passar in.  

I = Lite mer automatisk kunskap. Något annat? 

E = Vi satt i min ensemble grupp och skulle byta från A-dur till C-dur, och då skulle vi 

göra. Då var det så att vi som kunde musikteori löste det och de som inte hade svårt för det.  

E = I ensemble ska jag spela piano vilket jag inte gör egentligen, och då var det mycket 

med sjuor och maj7, och om man ska sänka femman, då visste jag vilka toner det var.  

E = De enskilda gitarrlektionerna. 

E = Och i musikproduktionen, men vi hade den lite för tidigt, vi borde gjort klart denna 

kursen och sen haft musikproduktion. Nu kan man liksom lägga alla piano ackorden, innan 

var det liksom två olika ämnen som var skit jobbiga. (2) 

 

Även denna diskussion resulterade i slutsatsen att det är förståelsen för musik som 

utökats, men med fler konkreta exempel. Den automatiska kunskap som förhållande 
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mellan tonart, ackord och transponering har förbättrats, och eleverna uppmärksammar 

det.  

 

Eleverna ur grupp 2 lyfte något intressant. När diskussionsämnet vad musikteori är och 

vad som är bra med det sades detta. 

 
E = För mig är det själva ”vetenskapen” om varför man spelar det man spelar. Varför man 

spelar vissa ackord efter varandra.  

E = Musikens matte.  

E = Att det öppnar många dörrar, om man förstår det 

E = Att man kan sätta sig vid ett piano och lista ut ackord själv.  

E = Det blir som ett gemensamt språk. 

E = Asså om det är typ flera personer som ska spela med varandra i ett band också har dem 

inte träffats förut, så räcker det med att man bara får noterna och sen fungerar det. Om man 

inte kunde musikteori så hade det blivit lite jobbigare. (2) 

 

I ovanstående avsnitt har eleverna från båda grupper berättat vilken användning de har 

fått för den musikteoretiska kunskap som behandlats i. Det sista utdraget är deras 

förväntningar vad en musiker lär sig och kan när musikern behärskar det som eleverna 

upplever som musikteori. Det är en bekräftelse att eleverna utvecklas i det som de själva 

kallar för musikteori. 
 

5.3 Musikteori i praktiken 

Detta avsnitt presenterar de samtal som berör elevernas önskemål angående sin utbildning 

inom musikteori. Elevgrupp 1 sade detta. 

 
E = Lite så som sagts tidigare, att det som vi lär oss och direkt efter få testa å göra det på 

instrument. Jag tror det hade varit mycket lättare att förstå då.  

E = Jag tänker att, asså inte lekar men att man kan göra det på ett roligt sätt, att man lägger 

upp det praktiskt.  

E = Jag skulle vilja testa och ha en låt och sen analysera den. Att man fick välja kanske en 

poplåt och ta ut ackorden och se hur låten är uppbyggd. (1) 

 

Mycket av diskussionen går åt att lyfta kopplingen mellan teori och praktik. Eleverna vill 

som nämnt tidigare i detta avsnitt få testa den musikteori som behandlas i praktiken, vare 

sig det är via instrument eller andra fysiska aktiviteter. Diskussionen fortsätter. 
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I = Några andra önskemål? 

E = Att man kanske inte är halvklass. Att man kanske, jag vet inte om man egentligen får 

göra så i skolan, men i alla fall. Att man delar in folk liksom i olika nivåer. Inte för att 

särbehandla någon utan mer liksom. Amen jag är kanske inte så bra på musikteori men då 

kanske jag behöver lite mer extra tid för att lära mig saker eller enklare förklarningar. Dom 

som redan kan musikteori kanske behöver lite utmaningar, och ge dom utmaningar då.  

E = Asså jag är ingen så här överdrivet duktig på musikteori och sen har jag svårt för siffror, 

så då blir det automatiskt att jag tycker att det blir tråkigt för att jag tycker det är svårt. Jag 

hade inte haft någonting emot att få frågan om vi gör en lite mer stödgrupp så att det blir 

lättare att lära sig. ”Hade du varit med?” Så att man ändå får ett val. Det hade jag tyckt va 

bra. (1) 

 

Eleverna i grupp 1 uppmärksammar att alla är inte lika, alla lär sig olika, olika snabbt och 

olika lätt. De menar att de hade önskat en nivåindelning för att underlätta 

lärandeprocessen just för att alla lär sig olika. Vad som är viktigt att lyfta är det faktum 

att eleverna formulerar önskemålet på ett sätt som syftar till att de vill få frågan om en 

nivåindelning från läraren och inte en automatisk indelning. Nyckelordet i elevernas 

uttalande är då att få frågan och chansen att vara med i den grupp som eleven anser passar 

hen bäst. Elevgrupp 2 lyfte samma önskemål. 

 
E = Att det finns en möjlighet att dela upp det i lite mer nybörjarnivå och avanceradnivå. 

Men inte att man säger ”Du är inte bra nog” utan att det handlar om vad man vill, så alla 

ska få chansen att vara med i den mer avancerade gruppen. (2) 

 

Även här är det frågan som är av stor vikt, att frågan ger eleven möjlighet att svara på vad 

hen vill med sin musikteoriundervisning och själv sätta upp sina mål. Eleverna i grupp 1 

fortsatte sin diskussion med vad det tycker har varit lätt och roligt i sin 

musikteoriundervisning. 

 
E = Rytmiken har varit lätt. Det har blivit en kul grej i gruppen när vi har gjort rytmik 

övningar. Asså man kommer ihåg det för att man har en ”good time” när man gör det. 

Rytmiken känns som att det har varit det mest konkreta i kursen. Det är väldigt så här 

”Detta tempot går det i, och här och här ska ni klappa”. Då har man kunnit så här ”Jag 

nailade det! Eller jag nailade inte det”, men då blir det din tur snart igen. Det känns som att 

man har fått med sig något från det, efter som det har varit något gemensamt har det varit 

lättare att ta in för samarbetet och för att det har varit en rolig grej. (1) 
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Ur ovanstående uttalande av elevgrupp 1 framkommer budskapet om att gruppövningar 

är något roligt i teoriklassrummet och att det skapar en förlåtande klassrumsmiljö där 

eleverna inte behöver vara rädda för att göra fel. Även om samtalet inte var formulerat 

som ett önskemål är det tydligt att eleverna vill ha mer av den här typen av undervisning, 

det visar sig också i en fortsatt diskussion om önskemål i undervisningen. Fortsättning 

från elevgrupp 1: 

 
E = Det hade varit kul om man kunde sätta sig två och två och göra en låt och sen köra en 

examination på låten som man har gjort.  

I = Okej, tänker du då att man spela låten? Är det skrivandet av låten? Hela processen? 

E =   Göra en låt med ackord, hela processen. (1) 

 

Precis som i uttalande om vad som var lätt och roligt lyfts i ovanstående uttalande om 

önskemål i musikteoriundervisningen en vädjan om fler samarbetsövningar eller arbeten. 

Dessutom kopplar eleverna ännu en gång ihop teori och praktik och menar att de vill med 

hjälp av sin musikteoretiska kunskap musicera. Ytterligare uttalande om hur eleverna har 

lärt sig kvintcirkeln stödjer detta.  

 
E = Det kan ju ha med vilka sätt man lär sig den på. Det finns ju jätte många olika sätt att 

tänka för att komma ihåg allting. Det kan göra det förvirrande också. 

I = Vad tror ni hade varit ett bättre sätt att lära ut kvintcirkeln? Ge förslag.  

E = Göra det praktiskt, ett instrument i hand. (1) 

 

Elevgrupp 1 gav även fler förslag på hur de skulle vilja lära sig kvintcirkeln. 

 
E = När man går igenom den på tavlan känner jag att man kunde använda sig av olika 

färger. Då fattar jag bättre och ser vilka som hänger ihop.  

E = Som det var på dom gitarrerna man köpte i leksaksaffären. Då var typ varje not en olik 

färg.  

E = Och sen det här med kvintcirkeln, att man i början och slutet av varje lektion, att hela 

klassen hjälps åt att fylla i den. Så att man gör det varje lektion. (1) 

 

De kopplar återigen sin önskan till samarbete, de vill jobba tillsammans. De ger även 

förslag som visar att alla inte lär sig likadant. De hade önskat någon annan sorts stimulans 

i deras lärande än bara musik. 

 



  
 

30 

Med elevgrupp 2 diskuterades tempo i klassrummet. Denna diskussion resulterade i ett 

önskemål från eleverna. 

 
E = Det var därför det var bra när vi hade en till lärare, för då kunde jag fråga hen och vår 

lärare kunde gå vidare med de som ville det.  

E = Ja det var bra (Från alla). 

E = Det hade varit bra att alltid ha en typ extralärare. (2) 

 

Eleverna i grupp 2 ger detta som ett önskemål då de tidigare hade en lärarstudent som 

praktiserade på skolan. Nivåskillnaden är ännu en gång en bidragande faktor för en 

förändring i undervisandet. De menar att med två lärare fungerar undervisningen som den 

är, men utan en lärarresurs blir det samma problem som när det inte finns någon 

nivåskillnad.  

 

Eleverna hade även önskemål angående de genomgångar som de har haft och kommer att 

ha under sina studier inom musikteori. 

 
E = Att alla skulle typ få att ett eget litet keyboard, så man kunde hänga med när det är 

genomgång på tavlan och ta ackorden. 

E = Ett förslag, Att sitta i grupp med någon som kan det, och typ varsitt piano och öva på 

det sättet.  

E = Att spela in genomgångarna och lägga upp så att man kan se på dom när man vill (Flera 

instämmer). 

E = För har man missat en gång så hamnar man så långt bak. (2) 

 

Utöver uttalandena angående applicering och gruppundervisning upplever eleverna också 

det som att frånvaro är ett problem då risken för att hamna efter är stor. Eleverna ger 

förslag på hur detta problem bör tacklas.  
 

Nästa diskussionsämne med elevgrupp 2 handlade om vad de upplever är svårt att lära 

sig inom musikteori.  

 
E = Steganalys, de olika skalorna, gehör, (Olika elever) 

I = Vad gjorde steganalys svårt? 

E = De romerska siffrorna tog man väl men sen var det så här, maj7 och 7 och det blev 

väldigt mycket på en och samma gång. Och hur jag skulle kunna använda det.  
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Eleverna hävdar att steganalys var svårt att lära sig, men inte till en början. Det var först 

när de utforskade fyrklanger, men precis som i ovanstående uttalande om deras önskar 

angående genomgångar nämner de återigen att något blir svårare och eller tråkigare när 

en inte förstår dess användning.  

 

Avslutningsvis öppnades diskussionen helt, eleverna fick utan något diskussionsämne 

uttrycka sig, deras uttalande är de sista reflekterande samtal med eleverna från elevgrupp 

2. Deras uttalande handlar om hur de vill att musikteoriundervisningen ska utföras. 

 
E = Var positiv och glad, dela upp klasserna så att de som är bättre får jobba för sig och de 

som lär lite mindre bra får jobba för sig. Försök att hålla koll på dina elever, om du märker 

att någon ligger lite efter försök att gå fram och prata med dom och hjälpa. Samarbeta med 

andra lärare.  

E = Ge dom lätta knep så att de kan komma ihåg. 

E = Försök att visa att musikteori kan vara roligt. Man märker ju när man kan att det blir 

roligare. Visa varför man ska lära sig musikteori. 

I = Menar ni visa som i att så här kan jag praktiskt använda det som vi går igenom.  

E = Ja (Alla) 

E = Vid första lektionen visa vad som kommer hända, gå igenom tydligt vad vi kommer 

gå igenom (en plan), och inte bara så här kommer vi jobba nu.  

E = De andra lärarna på denna skolan bara gå in och börjar prata. Gå in istället och säg 

”Hej och välkomna, idag ska vi göra det här, skriv upp det på tavlan” 

E = Asså lite kreativitet. Kreativiteten kan smitta av sig. Många blir uttråkade av att bara 

sitta med paper, för jag gissar på att många på denna skolan och andra musikskolor är 

kreativa och därför går de på en musikskola. (2) 

 

Eleverna påpekar återigen en nivåindelning men lägger till att läraren ska tänka på sin 

fördelning av uppmärksamhet, annars finns risken att de elever som har svårt för ämnet 

aldrig tar sig framåt. De önskar att musikläraren ska visa vad som är bra med musikteori, 

vad man kan lära sig och till viken nytta den kommer, vilket i sin tur kommer att leda till 

att musikteori blir roligt. De uppmanar lärare att stimulera deras kreativitet i 

musikteoriämnet, att läraren själv ska vara kreativ.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Fokusgruppsintervjuerna har grundat sig i elevernas uttalande om hur de upplever att de 

mest effektivt lär sig musikteori, hur de får användning av deras musikteoretiska kunskap 

i deras egna musicerande och i andra ämnen samt hur de vill lära sig musikteori. Många 
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av diskussionerna har resulterat i att eleverna vill lära sig musikteori genom att applicera 

den musikteoretiska kunskapen i praktiken genom att spela. De hävdar också att det är 

viktigt för musiklärare att visa hur de musikteoretiska kunskaperna kan komma att 

användas i musicerande. De ger förslag och önskemål på hur detta ska uppnås. Återigen 

vill de se ett samspel mellan teori och praktik. De önskar även att ha olika grupper baserad 

på nivå och ambition. Eleverna vill bli frågade om vilken grupp de vill vara med i. 

Slutligen har de upplevt det mycket positivt med att ha mer än en lärare i klassrummet. 

De känner att ha en lärarresurs resulterade i att de kunde få den hjälp de behöver då deras 

ordinarie lärare inte blir lika belastad i balansgången av att gå vidare i undervisningen 

och hjälpa de som har det svårt för ämnet. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion föras mellan studiens resultat och den tidigare 

forskningen. Diskussionen ska cirkulera kring studiens syfte som är att ta reda på hur 

elever som läser på det estetiska programmet med inriktning musik applicerar musikteori 

i eget musicerande, hur de upplever att de lär sig musikteori på bästa sätt och hur de vill 

lära sig. Diskussionen syftar även till att ge svar på studiens forskningsfrågor: 

 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever angående effektivt lärande i musikteori? 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever angående applicering av musikteoretisk 

kunskap som behandlas under lektionerna i gehörs- och musiklära 1 i sitt 

musicerande? 

• Vilka uppfattningar uttrycker elever om att de skulle vilja lära sig musikteori? 

 

Sist presenteras en konklusion av studien, metoddiskussion och förslag på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Musikteori i det egna musicerandet 

Under denna diskussionsrubrik kommer forskningsfrågan som lyder Vilka uppfattningar 

uttrycker elever angående applicering av musikteoretisk kunskap som behandlas under 

lektionerna i gehörs- och musiklära 1 i sitt musicerande? vara i fokus. 

 

Vid studiens utförande berättade eleverna som var delaktiga om deras musikaliska 

utveckling sedan de började studera musikteori, de lyfte även hur kunskapen i musikteori 

har hjälpt i andra ämnen. Utvecklingen som eleverna lyfter kan sammanfattas till 

förståelse. Begreppet förståelse står då för det musikaliska språket och begrepp, analytiskt 

tänkande, låtskrivande och framförande, förståelse av notbild och samband mellan ackord 

och toner som skapar melodier. Förståelsen som har utvecklats stämmer då bra överens 

med vad eleverna menar är musikteori. Eleverna beskriver musikteori som musikens 

vetenskap, musikens matte och ett gemensamt språk. De lyfter även fram praktiska 

aspekter av vad musikteori är. Ett exempel eleverna ger är förmågan att kunna spela piano 

och genom analytiskt tänkande veta vad som spelas. Det analytiska tänkandet kommer 

också till användning vid gruppmusicerande. Den beskrivning som eleverna ger av hur 

musikteori har påverkat deras utveckling som musiker och vad musikteori är liknar det 
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som omfattande musikalitet ska vara och syftar till. Omfattande musikalitet syftar till att 

integrera musikteori, musikhistoria och framförande till ett ämne som ska stå för all 

musikundervisning och ge eleverna en mer komplett förståelse av musik (Heavner 2005, 

s.170). Eleverna ska nå en mer komplett förståelse av musik genom att få en undervisning 

som behandlar framförande, skapande och analytiskt tänkande (Heavner 2005, s.172). 

Enligt den information som presenterades i resultat kapitlet för nu eleverna en omfattande 

musikundervisning med sig själva. Elevernas formulerande av hur de har utvecklats som 

musiker genom musikteoriundervisningen visar på att de applicerar den musikteoretiska 

kunskap som de har fått genom musikteoriundervisningen när de bland annat, 

komponerar musik, musicerar själva, musicerar i grupp och när de genom vad eleverna 

upplever som ett gemensamt språk kan samtala i grupp om musik. Den förståelse som 

omfattande musikalitet syftar till har också visat sig i uttalandena som eleverna gav om 

hur musikteori har hjälpt i andra ämnen. Eleverna gav exempel som under de individuella 

sånglektionerna och att sjunga efter noter, likaså i körsångsmoment. Återigen handlar 

elevernas utveckling om förståelse av musik. Ytterligare exempel på utvecklingen om 

förståelse var när en elev lyfter det faktum att den musikaliska vanan eleven har som är 

att trumma på knäna nu har utvecklats till att eleven kan analysera vilken rytm det är som 

hen trummar. Vad eleven har gjort är att koppla ihop den rytmik som behandlats på 

musikteorilektionerna med ett praktiskt element och gehöret. Eleven har då lärt sig det 

teoretiska och det praktiska på ett sätt som är likt det rytm-stavelsessystem som Dalby 

hänvisar till. Han menar att rytmik ska läras ut med hjälp av gehöret och praktiska element 

som till exempel rytmstavelser (Dalby 2005, s.54–55). Genom Dalbys 

undervisningsmetod får även eleverna ett förråd av rytmiska mönster som de kan använda 

sig av praktiskt, och eleverna får en bredare uppfattning av vad rytm och notvärden är för 

något (2005, s.54).  

 

6.2 Effektivitet och användbarhet 

Under denna diskussionsrubrik kommer forskningsfrågan som lyder Vilka uppfattningar 

uttrycker elever angående effektivt lärande i musikteori? vara i fokus. 

 

I diskussionerna med eleverna angående att lära sig musikteori framträder 

lärandeaspekten bland annat som övning och hur en övar på musikteori. Diskussionen 

resulterade i att begreppet övning delades in i två olika typer av övandesituationer. En 

situation där en övar generellt, och en där övandet har ett specifikt mål eller syfte. Utöver 
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övandeaspekten av effektivitet diskuteras även effektivt lärande och de situationer som 

eleverna har upplevt det. 

 

6.2.1 Generell övning  

När eleverna samtalar om övning utan några specifikationer om det är inför prov eller 

något annat mål kan uttalandena delas in i två olika övandesituationer. De 

övningstillfällena som liknar klassrumssituationer och den egna övningen med tyngd på 

praktiska element. Eleverna hänvisar till Youtube genomgångar där eleverna 

uppmärksammar hur instrueraren använder sig av grafik. Instrueraren använder grafiken 

på ett sätt som gör det lättare för eleverna att ta till sig informationen. Instrueraren kan då 

för att ta ett exempel från Dalby (2005) lära ut rytmik på ett sätt som inte liknar process 

av att lära sig matematik vilket många musiklärare gör. Dalby menar att processen av att 

lära sig matematik och musikteori skiljer på sig i det kognitiva stadiet (Dalby 2005, s.54). 

Ytterligare koppling mellan grafik och effektivt lärande lyfte eleverna när de talade om 

kvintcirkeln. Kvintcirkeln är redan en grafiskbild och när eleverna förstod uppbyggnaden 

blev det något som eleverna upplever som lätt att lära sig då grafiken är tydlig och den 

kognitiva processen är mer naturlig i lärandeprocessen. Det sista övandeexempel som 

liknar klassrumssituationer som eleverna nämner handlar om den tid då eleverna haft två 

vuxna personer som kan hjälpa till klassrummet, den ena vuxna var ordinarieläraren och 

den andra en lärarstudent. Eleverna upplevde att lärandet kändes mer effektivt då 

ordinarieläraren kunde föra genomgångar och lärarstudenten kunde under tiden se till att 

eleverna behöll sitt fokus. Vid eget arbete under lektionstid fanns det även mer tillgång 

för eleverna att få hjälp vid behov. I Bounviris fallstudie uppmärksammas det problem 

som kan uppstå vid det egna arbetet under lektionstid. Den individuella undervisningen 

tar upp mycket tid, och i Bounviris fallstudie presenteras ett sätt att hantera den 

individuella undervisningen, nämligen ett högt tempo (Buonviri 2017, s.56). Den 

effektivisering eleverna lyfter vid tillfället då de hade två vuxna i klassrummet kan likna 

en höjning i tempot. I de övningsexempel där den egna övningen med fokus på praktiska 

element nämns pratar eleverna om situationer då de övar genom att spela och skriva 

musik. Vid dessa tillfällen har de den grafik som behandlar övningsmomentet, till 

exempel kvintcirkeln vid låtskrivande och skalstegen för de olika mollskalorna. De 

övandesituationer som liknar klassrumssituationer och individuell övning med fokus på 

att praktisera musik har eleverna skapat själva genom att komplettera den undervisningen 

de får i skolan med sin egen övning. Heavner menar att det är undervisningstimmarna 
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som är majoriteten av lärandesituationer för eleverna uppstår och lyfter det faktum att 

lektionstillfällena då bör sträva emot att integrera alla aspekter av vad musik är i sin 

undervisning (Heavner 2005, s.170). Vilket tillvägagångssättet omfattande musikalitet 

syftar till. Även Dalby (2005) lyfter det faktum att undervisningen bör behandla mer än 

en musikaliskaspekt. Eleverna bör få en undervisning där gehör är inkopplat med direkt 

stöd från det visuella i form av notbilder och annan grafik (Dalby 2005, s.54–55).  

 

6.2.2 Syftesinriktad övning 

När eleverna diskuterade syftesinriktad övning var syftet att lära sig den musikteoretiska 

kunskap som ett tidigare prov i ämnet behandlade. Eleverna presenterar två olika sätt de 

förberedde sig på inför provet. Det första sättet är likt det som traditionellt sett kallas för 

att plugga. Eleverna som presenterade detta sätt menar att de läser mest inför provet och 

att de inte förstår informationen annars. Eleverna hävdar att det är svårt att göra det 

praktiskt när en inte förstår hur den musikteoretiska kunskapen ska användas i praktiken. 

Det andra sättet som presenterades av eleverna var att försöka översätta det 

musikteoretiska till praktik. Eleverna gjorde detta med hjälp av grafik spela det på piano. 

Båda tillvägagångssätten som eleverna redogör för kan likna olika metoder för att 

memorera information. Spiralmetoden är då något som bör fungera. De sju olika element 

inom musik som en lektion bör innehålla är: Klangfärg, rytm, harmoni, form, melodi, 

tonalitet och textur. Med spiralmetoden kommer då dessa sju element vara återkommande 

och ge en djupare förståelse vid varje lektionstillfälle (Heavner 2005, s.170–171). Denna 

typen av metod för att memorera information kommer då ge eleverna en teoretisk och 

praktisk förståelse av den behandlade informationen. Därför att spiralmetoden är ett 

tillvägagångssätt inom förhållningssättet omfattande musikalitet där både praktiska och 

teoretiska moment ska förekomma.    

 

6.3 Musikaliskt lärande i musikteori 

Under denna diskussionsrubrik kommer forskningsfrågan som lyder Vilka uppfattningar 

uttrycker elever om att de skulle vilja lära sig musikteori? vara i fokus. 

 

I diskussionerna om elevernas tankar om hur de vill lära sig musikteori, formulerades 

vilja lära sig som elevernas önskemål angående sin musikteori undervisning. Eleverna 

fick under denna diskussion ventilera de tankar och önskemål som de har angående 

musikteori undervisningen. Önskemålen kan kategoriseras in i fyra olika kategorier. 
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Lektionsmaterial, förståelse och nivå, musikalisk praktik på teorilektionerna och 

motivation.  

 

6.3.1 Lektionsmaterial 

I diskussionen angående elevernas förberedelser inför prov gav eleverna ett önskemål 

som menar att de vill inför prov få något material att arbeta med. Eleverna specificerar 

det som en provtentamen. Lively (2017) nämner det som eleverna specificerar och 

uppmuntrar lärare att ge ut regelbundna tester och hemläxor till eleverna. Vilket ska syfta 

till att eleverna blir mer förtrogna med den musikteoretiska kunskap som behandlas 

(Lively 2017, s.50). Eleverna ger även specifika önskningar angående det grafiska i 

undervisningen och menar att vid vissa tillfällen kan det vara lönsamt att använda sig av 

färgkodning för att lättare se sammanhang. Ytterligare önskemål från eleverna var att 

läraren skulle spela in de genomgångar som genomförs på musikteori lektionerna. Detta 

möjliggör övning i hemmet med anknytning till den musikteoretiska kunskap som 

behandlas i undervisningen. Philips vill att lärare ska uppmuntra sina elever till eget 

övande utanför skoltimmarna och ger förslag att förse eleverna med digitala verktyg och 

internet baserad övning (Philips 2007, s.123–129). Elevernas förslag av att spela in 

genomgångarna blir då genast aktuellt.   

 

Det kan vara så att elevernas önskemål angående lektionsmaterial går att koppla till 

eleverna förståelse av materialet och det grafiska. Elevernas formulering pekar på att de 

vill ha en förändring i det material som de tilldelas, både i konstruktionen av materialet 

och det grafiska. Lively (2017) menar att en lyckad undervisning ska som i alla ämnen 

vara strukturerad och läraren bör ge ett en konkret studieguide som eleverna kan följa. 

Även som nämnt ovan bör då läraren också ge ut regelbundna hemläxor och tester (Lively 

2017, s.50). Vad som inte nämns är det som eleverna i denna studie har önskat, hur läraren 

konstruerar kursmaterialet. 

 

6.3.2 Förståelse och nivåindelning  

Eleverna i studien kopplar ofta ihop deras önskemål till den delen av undervisningen då 

de inte förstår. Vad de önskar är en förklaring vad den musikteoretiska kunskap som 

behandlas ska användas till, annars upplever en del eleverna att det inte går att absorbera 

informationen. I elevernas uttalande om önskemål kommer även en sannolik förklaring 

fram till varför en del elever upplever ovanstående problem. Båda elevgrupperna 
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uppmärksammar att dem själva och deras klasskamrater lär sig olika snabbt och att alla 

inte lär sig likadant. De hävdar att de vill bli tillfrågade om en fördelning där läraren utgår 

ifrån ambitionsnivå. Eleverna vill själva bestämma om de vill vara i den grupp som går 

snabbare fram eller den som behöver mer tid på sig att förstå. Lively beskriver 

nivåindelning som en av de större utmaningar musiklärare och menar att det ska syfta till 

att anpassa undervisningen till de som ligger i framkant och de som behöver mer hjälp 

(2017, s.50). Det eleverna talar om tillskillnad från Lively är att indelningen ska ske 

genom elevernas ambitionsnivå. Det sätt som Lively presenterar att fördela eleverna via 

kunskapsnivå är något som fungerar om inte bättre via ambitionsnivån. Lively menar att 

från början tillfredsställa alla elevers kunskapsbehov med musikensgrunder (Lively 2017, 

s.50). Detta bäddar för eleverna att själva välja vad de vill åstadkomma med 

musikteoriämnet. Denna indelning bör då resultera i att elevernas kunskapsbehov blir 

tillfredsställt. Angående elevernas önskemål kring förståelse ger eleverna även här ett 

förslag till en lösning. Som nämnt i elevernas uttalande kring effektivt lärande nämner de 

även i deras önskemål att ha mer än en lärare i klassrummet. De upplevde att effekten av 

två lärare i klassrummet var en substitut för nivåindelning då det fanns tid att hjälpa alla 

på det sätt som den specifike eleven behövde.  

 

6.3.3 Musikalisk praktik på teorilektionerna 

Eleverna nämnde vid flera tillfällen under diskussionen som handlar om deras önskemål 

i undervisningen att de vill få användning av deras musikteoretiska kunskaper i det egna 

musicerande. De vill få denna användning direkt i klassrummet vid genomgångar 

applicera musikteorin i sitt spelande. När eleverna svarade på vad som hade varit lätt att 

lära sig var många exempel tillfällen när de praktiskt har fått genomföra något, till 

exempel rytmdiktat i grupp. När de svarade på hur de mest effektivt lär sig något generellt 

var det med ett instrument i hand. De vill kunna jobba med musik i sin helhet under 

musikteorilektioner, de vill integrera praktiska element i musikteoriundervisningen. De 

praktiska element som eleverna nämner är bland annat, gruppövningar (i detta fall klappa 

rytm diktat), pianospelande vid genomgångar, analys vid pianot av låtar och låtskapande. 

Vad eleverna talar om är omfattande musikalitet och pluralistiskt lärande. Omfattande 

musikalitet och pluralistiskt lärande syftar till samma sak. Musikundervisningen ska 

integrera flera musikaliska element på samma gång, bland annat. Omfattande musikalitet: 

Musikteori, musikhistoria, musiklitteratur och framförande (Heavner 2005, s.170). 

Pluralistiskt lärande: Komposition, framförande, lysning och analytiskt arbete (Davidson 
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& Lupton 2016, s.188). Vad som skiljer de åt och är av stor vikt är att pluralistiskt lärande 

innehåller samarbets- och individuella lektionsmoment, vilket är det som eleverna i denna 

studie önskar. 

 

6.3.4 Motivation 

Det sista som diskuterades med eleverna var vad de tycker att nyexaminerade lärare ska 

tänka på när de ska lära ut musikteori. De som eleverna sa kan översättas till det som 

eleverna vill ha i sin undervisning för att finna motivation. Eleverna vill: 

 

• Ha ett positivt klassrum 

• En rättvis uppdelning av eleverna  

• Uppmärksamhet av läraren 

• Samarbeten med andra ämnen 

• Konkreta exempel på varför man ska lära sig musikteori 

• Tydliga mål i kursen 

• Kreativitet i undervisningen 

 

Många av ovanstående punkter har vidrörts tidigare i detta kapitel. Vad som är av stor 

vikt för eleverna som inte nämnts ännu är klassrummet. Likt Buonviri som under sin 

studie märkte att klassrumsatmosfären var den mest bidragande faktorn till lyckad 

undervisning (Buonviri 2017, s.55–56).  

 

6.4 Konklusion 

Konklusionen syftar till att sammanfatta vad studien har genererat för empiriskt material 

med koppling till forskningsfrågorna och hur det empiriska materialet kan svara på 

forskningsfrågorna. 

 

6.4.1 Musikteori i det egna musicerandet 

Eleverna uttrycker sig som att deras förståelse av musikens helhet har utvecklats. Genom 

deras lektioner i musikteori har de fått kunskap inom det musikaliska språket och dess 

begrepp, analytiskt tänkande, förståelse av notbild, låtskrivande och framförande. 

Eleverna har fått användning för ovanstående musikaliska kunskaper i sitt egna 
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musicerande och musicerande i skolan vid egen övning, gruppövning och framförande i 

grupp eller individuellt.  

 

6.4.2 Lärande i musikteori 

Det mest effektiva sätt som eleverna upplevt av att lära sig musikteori är inte ett tillfälle. 

Eleverna delar upp det beroende på tillfälle och syfte. Den generella övningen eller 

lärandet och syftesinriktad övning eller lärande. Den generella har två olika metoder för 

effektivt lärande. De tillfällen som liknar klassrumssituationer och praktiska tillfällen. 

Klassrumssituationerna upplevdes som mest effektiva när grafiken var tydlig för eleverna 

och det var mer än en vuxen närvarande i klassrummet. Dessa bidragande faktorer 

resulterade i ett högre tempo i undervisningen. De praktiska tillfällena var när eleverna 

övar. Eleverna utgår ifrån sitt instrument med stöd från den grafik som avbildar den 

musikteoretiska kunskap som behandlas i övningen. Den syftes inriktade övningen och 

lärandet cirkulerar kring de tillfällen när eleverna förbereder sig inför prov. 

Elevgrupperna var inte eniga om vilken instuderingsmetod som var mest effektiv. En 

elevgrupp menar att de måste läsa sig till informationen, då de inte kan spela något de 

inte förstår. Den andra elevgruppen utgår ifrån det lektionsmaterial som de fått under 

kursen och övar praktiskt vid sitt instrument. 

 

6.4.3 Önskningar 

Eleverna är återigen enade i deras uttalanden. Deras önskemål presenteras i tre kategorier. 

Lektionsmaterial, förståelse och nivåindelning och musikalisk praktik på 

teorilektionerna. Lektionsmaterial handlar mest om elevernas önskningar angående det 

lektionsmaterial som de jobbar med på lektionerna och hur de vill förändra det materialet 

med fokus på tydligheten i det grafiska. Eleverna önskar mer specifika övningsmaterial 

inför prov i form av provtentamen där informationen från uppkommande prov ska 

behandlas. Sist angående lektionsmaterial vill eleverna att de genomgångar som 

genomförs på lektionerna ska spelas in med ljud och bild. Denna önskan uppstod för att 

eleverna upplever att de missar för mycket information och finner det svårt att ta igen det 

vid frånvaro. Nästa kategori som presenterar elevernas önskemål handlar om deras 

uttalanden angående nivåindelning och förståelse. Nivåindelning är en tydlig önskan och 

eleverna menar att de vill bli tillfrågade angående en indelning i grupper på gehörs- och 

musiklära lektionerna som baseras på elevernas ambitionsnivå. Angående förståelse 

önskningarna vill eleverna att deras musiklärare ska konkretisera användningsområdena 
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kring den musikteoretiska kunskap som behandlas, de vill att lärarna visa praktiskt hur en 

kan applicera den berörda musikteorin i musikspelande. Eleverna uttryckte också positiva 

uttalanden om den tid då de hade mer än en vuxen i klassrummet. Det effektiviserade 

undervisningen vilket i sin tur ledde till att eleverna upplevde en drastiskt stigande 

utvecklingskurva och förståelse. Sista kategorin handlar om musikalisk praktik på 

teorilektionerna. Eleverna vill ha mer integration av musikaliskpraktik på lektionerna 

vilket enligt elevernas uttalanden öppnar upp för mer arbete i grupp och samarbeten med 

andra ämnen. Integrationen kan enligt elevernas förslag komma i from av kreativa 

lektionsupplägg vilket i sin tur hade ökat elevernas stimulans i ämnet samt bidragit med 

en positiv klassrumsatomsfär. Eleverna önskar även att läraren ska försöka fördela 

uppmärksamheten jämnt mellan eleverna. Elevernas önskemål angående: 

 

• Lektionsmaterial 

o Provtentamen 

o Grafiska förändringar (tydlighet) 

o Videoinspelade genomgångar 

• Förståelse och nivåindelning 

o Konkreta exempel på användningsområden för musikteoretisk kunskap 

o Nivåindelning med utgångspunkt från elevernas ambitionsnivå 

o Tillgång till lärarresurs 

• Musikalisk praktik på teorilektionerna 

o Integration av praktiska element i musikteori undervisningen 

o Arbete i grupp 

o Samarbeten med andra ämnen 

o Stimulans i form av kreativa lektionsupplägg 

o Positiv klassrumsatmosfär 

o Jämnfördelad uppmärksamhet från läraren 

 

6.5 Kontraster 

Även om en slutsats har presenterats finns det mer intressant empiri att diskutera. Det är 

främst de kontraster som resultatet presenterat. Vid en jämförelse av de uttalanden som 

eleverna gett i denna studie finns det en del svar som blir intressanta när de ställs emot 

varandra. Värt att uppmärksamma angående studien och dess resultat är att den empiri 

som studien grundar sig på är elevers uttalanden om bland annat önskemål och effektiv 
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undervisning. Dessa uttalanden är obeprövade förslag angående undervisningen i 

musikteori. När eleverna talar om deras önskemål i undervisningen är det inte 

nödvändigtvis så att de som önskas inte finns i deras nuvarande undervisning. Eleverna 

önskande till exempel att de skulle bli försedda med provtentamen inför prov i ämnet. 

Eleverna nämner också i en annan diskussion att de inför provet blev försedda med ett 

häfte som innehöll all den kunskap som provet skulle behandla och även arbetsuppgifter 

som formades utifrån den kunskap som häftet innehöll. Dessa uttalanden visar att 

eleverna får något som kan likna en provtentamen, men de har uppenbarligen inte blivit 

informerade om att arbetsuppgifterna som de blivit försedda med kan agera som en 

provtentamen och häftet som ett facit. När eleverna talade om hur de övar musikteori var 

de enade om att ett praktiskt tillvägagångssätt i övandet var mest effektivt, men när de 

talade om förberedelser inför prov var det många som hävdade att det traditionella sättet 

att plugga var mest fördelaktigt. Samma elever hävdar att de vill ha en mer praktisk 

koppling mellan musikteori och praktik i undervisningen. Som nämnt i resultat kapitlet 

har då eleverna som pluggar inför prov separerat det egna övandet och deras förberedelser 

inför prov. Det kan vara så att dessa elever pluggar inför prov för att det är det sätt som 

de vanligt vis förbereder sig inför prov i andra ämnen. Vad som verkar vara 

återkommande när det gäller önskan om provtentamen och kopplingen mellan musikteori 

och praktik är det faktum att det inte nämns i musikteori klassrummet. Eleverna blir 

försedda med material som kan agera som provtentamen och eleverna hävdar att de har 

fått användning för sina musikteoretiska kunskaper i andra ämnen som till exempel 

ensemble vilket är ett praktiskt ämne. Som nämnt tidigare är elevernas uttalande om deras 

önskemål i musikteori undervisningen obeprövade och är för tillfället elevernas vision av 

en mer komplett undervisning. Vid en jämförelse av elevernas uttalande från resultat 

kapitlet uppfyller deras nuvarande undervisning många av deras önskemål, men de 

aspekter av önskemålen som vidrörs i undervisningen uttalas inte och kommer därför i 

skymundan.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Metodvalet i denna studie har fungerat som planerat och genererat den data som 

förväntades. Antal deltagare i studien och urvalet är något som kan ifrågasättas. För att 

legitimera studien ytterligare hade ett bredare geografiskt område behövts. Fler skolor 

och fler elevgrupper hade behövt vara delaktiga. Samma metod och arbetsprocess hade 

fungerat även med fler deltagare, men tidsaspekten var något som talade emot en studie 
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av större storlek. Vad som kan uppmärksammas ur ett kritiskt perspektiv angående val av 

metod i denna studie är bland annat erfarenheten hos forskaren som agerade 

diskussionsledare under fokusgruppsintervjuerna. Då metoden fokusgruppsintervjuer har 

en mer ostrukturerad natur än till exempel intervjuer är kontroll något som 

diskussionsledaren måste behärska (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s.78). Utan en 

diskussionsledare som kan ta kontroll eller släppa kontroll löper metoden risk att bli 

mindre trovärdig och informationen kan bli mindre relevant. Då deltagarna är källan för 

den information som ska samlas är metoden tydligt mottagbar för ett deltagande 

perspektiv där deltagarna ses som experter inom området, även här är det 

diskussionsledaren som är ansvarig för att metoden blir en rättvis sådan. Ytterligare kritik 

som kan riktas mot metoden är den gruppidentitet som kan skapas under intervjuerna och 

agera som ett filter för vilken information som träder fram (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 

2017, s.78). Ett intressant komplement till den data som blivit insamlad hade varit den 

data som genereras från enskilda intervjuer. De enskilda intervjuerna skulle i så fall ske 

efter fokusgruppsintervjuerna. Under de enskilda intervjuerna skulle det närvara samma 

intervjuare som under fokusgruppsintervjuerna och en elev á elevgrupp som deltog under 

fokusgruppsintervjuerna. Ett annat intressant komplement hade varit att utföra en till 

fokusgruppsintervju med samma elevgrupper. Då får forskaren som bör vara förtrogen 

med den data som genererades under den första intervjun möjligheten att ställa följdfrågor 

på något som kanske inte uppmärksammades under den första intervjun.  

 

6.7 Förslag på fortsatt forskning 

En intressant uppföljning på denna studie hade varit likt det som Davidson och Lupton 

(2016) gjort, att forma en kurs. Genom det genererade resultatet och studiens slutsats 

hade det varit intressant att forma en kurs som sedan kunde testas i skolan, eller utvalda 

skolor. Dock bör det ske en liknande studie som denna innan en sådan kurs formas. Fast 

den studien bör vara större, som nämnt i metoddiskussionen. En annan intressant 

uppföljning på denna studie hade varit att undersöka hur stort inflyttande eleverna på 

gymnasiet som läser på det estetiska programmet med inriktning musik har på sin 

undervisning i gehörs- och musiklära. Uppenbarligen har de en hel del tankar om ämnet 

och dess undervisning.
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IV 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor, guide 

Fokusgruppsintervju 
 
Frågekategorier: Öppningsfrågor, övande, applicering, utveckling,  
 
Frågor: 
 
Öppningsfråga:  
Vad är musikteori för er?  
Vad är bra med musikteori? 
Vad är mindre bra med musikteori? 
Vad är roligt med musikteori?  
Vad är inte så roligt med musikteori? 
 
Öppningsfråga:  
Vad har ni för önskemål när det kommer till att lära sig musikteori? 
 
Utveckling, applicering:  
Hur har den musikteoretiska kunskap som ni lärt er genom era musikteorilektioner 
hjälpt er att utvecklas som musiker tror ni? (Intervjuaren: Driv på, konkreta exempel) 
 
(Applicering)  
Hur använder ni den musikteoretiska kunskap som ni lärt er genom dessa 
musikteorilektioner när ni musicerar? (Intervjuaren: Driv på, konkreta exempel) 
 
(Övande)  
Övar ni musikteori? I så fall hur? Om nej, varför? 
 
(Övande)  
Hur tränar ni inför ett prov i musikteori? 
 
(Utveckling)  
Vad finner ni svårt att lära sig inom musikteori?  
Varför?  
 
(Utveckling)  
Vad finner ni lätt att lära sig inom musikteori? (Det kan se olika ut för varje individ, 
individperspektiv viktigt här vid svarande.) 
Varför?  
Hur lär ni/du er/dig det? 
 
(Applicering)  
På vilka sätt får ni/du användning för de kunskaper ni/du lär er på dessa lektioner i 
andra ämnen? Vilka och hur använder ni de kunskaperna? 
 



  
 

V 

Bilaga 2 Informatoriskt mail till rektor 

Hej *Rektor*! 
 
Jag har precis börjat arbeta med mitt examensarbete! Min studie grundar sig i 
musikundervisning och fokuserar på undervisningen i musikteori. Jag vill undersöka på 
vilka sätt som elever uppger att de på bästa sätt tar till sig information som behandlar 
musikteori, även hur de applicerar musikteori i sitt musicerande. Detta tar jag reda på 
genom fokusgruppsintervjuer och/eller enskilda intervjuer med elever som läser gehörs- 
och musiklära 1. Vid första seminariet blev min uppsatsidé godkänd och jag blev 
mannad till att leta efter en verksamhet där min studie kan ta plats. Jag hörde direkt av 
mig till *känd lärare* och informerade hen om min studie. Jag vill även höra av mig till 
dig och be om tillåtelse om att utföra min studie på er skola. Jag kommer gärna ut till er 
och informerar mer exakt vad studien ska handla om och hur den ska ske. Jag bifogar de 
delar av min forskningsplan som beskriver studien. 
 
Mvh 
Andreas Finnberg 
 
Bilaga 3 Informatoriskt mail till målsmän. 

Hej! 
 
Jag heter Andreas Finnberg och studerar till ämneslärare med inriktning musik på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser nu den sista terminen och skriver mitt 
examensarbete.  
 
Syftet med examensarbete är att ta reda på hur elever som läser på det estetiska 
programmet med inriktning musik applicerar musikteori i deras musicerande samt hur 
de upplever att de lär sig musikteori på bästa sätt. För att ta reda på vad elever har för 
tankar kring syftet kommer det ske fokusgruppsintervjuer där eleverna sitter 
tillsammans med mig och diskuterar. Då många elever är under 18 år behöver jag 
informera elevernas målsmän och be om tillåtelse angående elevernas deltagande. Alla 
deltagare i studien kommer vara anonyma och har rätt att avbryta sin medverkan utan 
några påföljder. Dessutom kommer inte materialet i studien användas till kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
Jag hade varit ytterst tacksam om eleverna från *klass* får delta i denna studie. 
Dessutom är det ett ypperligt tillfälle för eleverna att få uttrycka sig angående sin 
musikteoriundervisning. 
 
Har ni några frågor angående studien är ni välkomna att höra av er till mig via mail eller 
telefon. 
 
Mvh 
Andreas Finnberg 
Af222kf@student.lnu.se 
Tel: xxx 
 
 
 


