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Abstrakt 

Musikteori på gymnasiet 

En studie om gymnasieelever inställning till musikteori 

 

Music theory in high school 

A study about students attitude towards music theory in high school 

 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring gymnasieelevers inställning till ämnet 

musikteori samt att ta reda på vad eleverna anser att de använder kunskap i musikteori till.  

Undersökningen är genomförd med en kvantitativ enkätmetod och de som har deltagit i 

undersökningen är gymnasieelever som har valt att läsa musik i gymnasieskolan, i södra Sverige. 

Totalt medverkade 23 elever i enkätstudien. Resultaten pekar på att eleverna i studien upplever 

ämnet som roligt snarare än tråkigt. Majoriteten av eleverna upplever att ämnet som 

medellätt/medelsvårt och att majoriteten anser att ämnet är mer viktigt än oviktigt. Eleverna anser 

även att de använder sig av kunskap i musikteori till: instrumentspel, reproduktion av musik, 

musikskapande, notläsning samt till att förstå musik. Denna studie har betydelse för hur lärare kan 

förhålla sig till elever när de arbetar med musikteori eller lär sig musikteori. 

 

Nyckelord 

 Musikteori, gehör, gehörs- och musiklära, kunskap i handling, estetiska programmet, elevers 

inställning 
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Inledning 

Inledning och problemområde. 

Ända sedan jag själv började läsa musik på gymnasiet så har jag intresserats av musikteori. 

Musikteori är för mig ett ämne som förenklar och förklara musik och dess uppbyggnad. För mig 

känns det väldigt logiskt att använda musikteori som ett verktyg för att förstå musiken. Redan när 

jag började läsa musikteori i gymnasiet så kände jag att kunskaper i musikteori var viktigt för mig 

och detta var inget som jag tvekade på. Samtidigt minns jag att inställningen till ämnet hos andra 

elever var mycket blandade. En del upplevde ämnet som svårt och tråkigt medan andra tyckte 

tvärtom. När jag många år senare hade min andra verksamhetsförlagda utbildnings-period på det 

estetiska programmet så upplevde jag att återigen samma sak. Jag undervisade då bland annat i 

musikteori och märkte att intresset för ämnet var väldigt blandat. Jag minns att jag av en elev fick 

frågan "vad kan jag använda det här till?". Det påminde mig återigen om att musikteori på många 

sätt är ett ämne som kan vara svårt att förstå hur det förankras i musicerande. Just att hur elever över 

för teoretisk kunskap till något praktiskt intresserar mig därför har jag valt att skriva detta arbete. 

Om hur elever anser att de använder sig av kunskap i musikteori samt vad de har för inställning till 

ämnet. Jag hoppas att de slutsatser jag kommer fram till arbetet och att den respons jag får av 

elevenkäterna kan komma att vara till hjälp i min framtida roll som musiklärare. 

Det har tidigare skrivits två studentuppsatser som behandlar elevers syn på kursen gehörs- 

och musiklära:  Det är ju logiskt men det är väldigt ologiskt jämfört med allt annat logiskt- en 

studie om elevers syn på Gehörs och musiklära utav Ahlqvist (2006) samt medierande musikteori 

Eckerstein (2011). Gemensamt för båda dessa studier är att det, bland eleverna, fanns delade 

meningar i inställningen till ämnet. Några av eleverna var positiva till ämnet och ansåg att 

kunskaperna de tilldelades var relevanta medan några elever tyckte tvärtom. Några av eleverna 

ställde sig även i en tveksam position däremellan. Båda dessa studentarbeten har fungerat som en 

inspirationskälla till detta arbete. 
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Musikteori och gehör 

Nationalencyklopedin beskriver ordet musikteori på följande vis: 

 

All språkligt formulerad kunskap om musik och den musikaliska kommunikationens olika led, 

inklusive förklarande/spekulativa texter gränsande till musikens historia, estetik, filosofi och 

psykologi. Oftast avses den pedagogik som förmedlar kunskaper och färdigheter i notläsning, 

vanligen uppdelad i olika ”läror” som musiklära och gehörslära.(NE.SE) 

 

När jag i denna undersökning använder mig av ordet musikteori så gör jag det med definitionen att 

musikteori är ett uttrycksmedel för att beskriva musikaliska samband och musik.  

 

Ämnet Musikteori i skolan. 

Ämnet musikteori är en del av det estetiska programmet med inriktning musik på gymnasiet. Ämnet 

musikteori innehåller fyra kurser gehörs- och musiklära 1, gehörs- och musiklära 2, arrangering och 

komposition samt arrangering och komposition 2. Kursen gehörs- och musiklära 1 är obligatoriskt 

på det estetiska programmet med inriktning musik. De tre andra kurserna är valbara och kräver även 

att man har läst gehörs- och musiklära 1.  

Syftet med ämnet musikteori i skolan är att eleverna skall lära sig notationspraxis, notering 

av klingande musik, verktyg och metoder som kan omsättas i praktiskt musicerande och 

musikskapande, gehörsträning, att analysera musik, kunskaper i harmonisering, arrangering och 

komposition samt datorutrustning, programvara och musikteknisk utrustning som kan användas för 

komposition, arrangering och gehörsträning. Det står även att ”Undervisningen ska innefatta 

konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande” (Skolverket 2011: 1).  

 

I min undersökning så läser alla elever kursen gehörs- och musiklära 1. Nedan följer ett utdrag ur 

det centrala innehållet om vad undervisningen i kursen förväntas behandla: 

 

– Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord och 

harmonisering. 

– Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de olika 
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genrernas musikteoretiska begrepp. 

 

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

– Grundläggande satslära och harmonisk analys. 

– Notering av klingande musik. 

– A prima vista-träning. 

– Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande.  

(Skolverket 2011: 8-9) 

 

Syftet med musikteori i skolan är bland annat att eleverna skall lära sig verktyg och metoder som 

kan omsättas i praktiskt musicerande och musikskapande (Skolverket 2011 :1). I den tidigare 

forskning jag refererat till, kapitel tidigare forskning, verkar inte alltid så vara fallet. Det 

framkommer även att de musikteoretiska redskap, som presenteras i undervisningen, oftast inte 

kopplas till musicerande. Elever får alltså inte informationen om hur man kan använda 

musikteoretiska kunskaper i musicerandet. Det är med utgångspunkt i tidigare personliga 

erfarenheter och tidigare forskning som jag finner ett behov av att få svar på mina forskningsfrågor 

samt mitt syfte med studien. 
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Syfte 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om gymnasieelevers förhållande till 

musikteoriämnet. 

 

Frågeställning: 

– Vad har gymnasie-elever som läser musikinriktade gymnasieprogram för inställning till 

musikteori som skolämne? 

– Vad anser eleverna att de använder kunskap i musikteori till?
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Tidigare Forskning 

Elever om musikaliskt lärande 

I licentiatuppsatsen Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligen stort (Nyberg 

2011) är syftet att: "ur ett pragmatiskt perspektiv utveckla kunskap om elevers uppfattningar 

om begreppsliggörande av musikaliskt lärande" (Nyberg 2011: 16-17). Studien är baserad på 

fyra fokusgruppintervjuer samt enkäter som genomförts på två olika skolor, båda i 

storstadsområden. Deltagarna i undersökningen gick på det estetiska programmet på 

gymnasiet. I intervjuerna visade det sig att ingen av samtliga elever upplevde det lätt att 

besvara enkäterna. Eleverna upplevde även att de aldrig tidigare hade blivit tillfrågade om vad 

musikaliskt lärande var. Detta trots att eleverna haft ämnet musik större delen av sin skolgång 

(Ibid: 113). 

Det framkommer ur elevernas resonemang i undersökningen att eleverna anser att 

musikalisk kunskap är en kombination av tre delar: praktisk kunskap, teoretisk kunskap samt 

uttryck/känsla. Enligt eleverna behövs teoretisk och praktisk kunskap för att "behärska" 

musik, medan att förstå musik handlar om att utveckla praktisk kunskap, teoretisk kunskap 

samt känsla/uttryck. Teoretisk kunskap används som medel för att förstå vad som händer i 

musiken (Nyberg 2011: 115-117).  Eleverna i studien ser musikämnet som ett ämne där man i 

högre grad omsätter kunskaper i handling jämfört med andra ämnen. Elever ser heller inte lika 

allvarligt på om man skulle göra fel i musikämnet som i andra skolämnen, vilket framställer 

musikämnet som ett friare ämne. I skolan upplevs musikalisk kunskap vara mer teoretiskt 

fokuserad och mer grundlig, i jämförelse med vad eleverna upplever att musikalisk kunskap 

utanför skolkontexten handlar om, nämligen att fånga en publik genom att spela och sjunga 

eller att komponera egna låtar (Ibid: 118). Att komponera ses även som en metod för att 

genom musikteoretisk kunskap kunna uttrycka känslor (ibid.) 

 

Musikteori 

 I boken how popular musicians learn (Green 2002) beskriver författaren att folk som spelar 

populärmusik och närbesläktade genrer oftast gör detta via gehör. Green skriver att även de 

respondenter som ingår i hennes studie som använder sig utav musikteoretiska kunskaper som 

en del i deras läroprocess, endast har det som ett komplement till lyssnandet. Respondenterna 

i studien värderar gehörsmässiga kunskaper högre än musikteoretiska kunskaper (Green 2002: 
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207-208). 

Nyberg (2011) Förklarar att det finns ett samband mellan svårigheter i musikteori och 

praktiskt kunnande. Elever som börjar lära sig musikteori och har lägre teoretiskt kunnande än 

praktiskt kunnande upplever musikteori som mer problematiskt än om de tidigare hade lärt sig 

det teoretiska parallellt med det praktiska (Nyberg 2011: 119). 

Green (2002) skriver att elever som är formellt utbildade i musik ofta har kunskaper 

om till exempel musikteoretisk terminologi och notkunskap men har svårt att använda det 

kreativt i sitt musikskapande. Tvärtom gäller för de gehörsbaserade musiker, främst utövare 

inom de populärmusikbesläktade genrerna, som återfinns i Greens studie. Musikerna i studien 

kombinerade noter och tekniska element som: skalor, modus, ackord och rytmer utan att vara 

känna till teorin bakom dem (Green 2002: 207).  Elevernas i Nybergs (2011) studie om 

musikaliskt lärande påpekar även att det är viktigt att ha en balans mellan praktisk kunskap, 

teoretisk kunskap samt uttryck/känsla. Annars kan, menar eleverna, en utav delarna ta 

överhand och påverka de andra kunskaperna, Till exempel att inte skilja på att öva teknik och 

att öva musik. Att framföra musik på ett sätt där man inte kan skilja på teori och praktik skulle 

för mottagaren framstå som musik med avsaknad av uttryck/känslor. (ibid).  

Zimmerman Nilsson (2009) har i sin studie Musiklärarens val av undervisningshåll 

observerat och intervjuat musiklärares didaktiska val av innehåll i kurserna Ensemble och  

gehörs- och musiklära. I studien uppenbaras två val av undervisningsmetoder där antingen 

aktiviteten styr innehållet eller innehållet styr metoden. Undervisning när aktiviteten styr 

metoden används främst inom ämnet gehörs- och musiklära. När aktiviteten eller innehållet 

styr metoden lyfts de musikaliska avsikter som lärarna har inte fram i undervisningen 

(Zimmerman Nilsson 2009: 116). Zimmerman Nilsson beskriver att ”Lärarens förmedling av 

innehåll leder till att eleverna reproducerar utifrån en given förlaga, ett uttryck för 

aktivitetsformen reproduktion.” (ibid.) och ”Lärarens tillvägagångssätt ses även som ett 

uttryck för att skapa en reflektion hos eleverna, när olika sätt att presentera ett fixerat innehåll 

lyfts fram” (ibid.).  Det framkommer att en del av det undervisningsinnehåll som presenteras 

på gehörs- och musiklära-lektionerna inte relateras till något vidare musikaliskt sammanhang. 

Innehållet i undervisningen får funktionen av att vara en verktygslåda för eleven. Läraren 

instruerar endast eleverna hur verktygen används för att ett korrekt svar skall levereras. 

Däremot talas det inte mycket om relationen mellan verktygets användning i förhållande till 

den musikaliska dimensionen.  Den undervisning som bedrivs i gehörs- och musiklära följer 

kursplanen gällande förmedling av kunskaper om begrepp. Innehållet relateras dock inte till 

musicerande, som det stod skrivet i styrdokumentet (ibid: 75-94, 116-118). 
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Nielsen (2006) resonerar om musikämnets konstnärliga och vetenskapliga aspekter 

och menar på att musikämnet står på en tredimensionell grund som rymmer: vetenskap, 

hantverkskunnande samt konst. Nielsen illustrerar detta med en bild där den vetenskapliga 

delen ligger till vänster, hantverkskunnande i mitten och den konstnärliga åt höger. 

 Den vetenskapliga dimensionen innehåller vetenskap och till viss del hantverkskunnande och 

den konstnärliga dimensionen innehåller konst och hantverkskunnande. Nielsen menar på att 

musikundervisningen bör relatera till alla delar av musikämnets tredimensionella grund. 

Annars finns, enligt Nielsen, en risk att musikundervisningen endast baseras på lärarens 

karisma eller tillfälligheter (Nielsen 2006: 106-110). Undervisningssekvenserna i Zimmerman 

Nilssons studie pekar tydligt mot att undervisning i gehörs- och musiklära är förankrad i den 

vetenskapliga dimensionen. Däremot relateras inte den vetenskapliga dimensionen till den 

konstnärliga dimensionen i studien i undervisningen (Zimmerman Nilsson 2009: 155, 160-

161).  

Kritik mot traditionell västerländsk musikteori samt alternativa metoder 

Denna del har som syfte att påvisa en del av den kritik som finns mot musikteori och dess 

användningsområde. Eftersom att musikteoriundervisningen i skolan använder sig av det 

traditionella västerländska notsystemet och av dess metoder för att analysera musik så bör det 

nämnas att det finns brister i systemet. Speciellt om den traditionella västerländska 

musikteorin sätts i relation till de musikstilar som många elever idag musicerar i och/eller 

lyssnar på. Till exempel pop och rock musik som i grunden kommer ur en gehörsbaserad 

musiktradition (Lilliestam 1997: 69-70). 

De Qlerc (2013) problematiserar användandet av harmonisk analys vid pop och rock 

musik. De Qlerc menar på att den metod vi idag använder för att analysera musik, som har sitt 

ursprung i den västerländska konstmusiken, inte längre kan förklara den harmonik och 

harmoniska förhållningar som pop och rockmusik innehåller (De Qlerc 2013: 178). Även 
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Lilliestam (1997) belyser ett exempel om folkmusik där musikforskare många gånger inte har 

förstått utövarnas estetik, teori och musikaliska praktik såväl som musiken (Lilliestam 1997: 

73).  

Gaare (1998) förklarar att brister i det västerländska traditionella notsystemet uppkom redan 

på 1000-talet då de sista fem kromatiska tonerna adderades till den då sju toners diatoniska 

skalan. Exempelvis så upptar inte kromatiska toner en egen plats på notlinjerna. Detta medför 

att exempelvis tonarten C-dur uppfattas som en "lätt tonart" medan tonarten C#-dur uppfattas 

som en "svår tonart" trots att skalorna är uppbyggde på samma sätt (Gaare 1998). 

Även notskriften har sina begränsningar och saknar symboler och uttryck för till 

exempel klangfärger, "blå toner" eller Sound (Lilliestam 1997: 73-74). Gaare (1998) 

Traditionell notskrift representerar även den atonala musiken och mikrotonala musiken på ett 

fattigt sätt (Gaare 1998). Det traditionella systemet är inte designat för att hantera alla 

komplexa instrument, harmonier eller rytmer som har utvecklats sedan medeltiden (ibid.).  

         Gaare föreslår alternativa notationssystem, exempelvis tabulaturer, som ett komplement 

till de elever som har svårigheter i att läsa det traditionella notsystemet samt hur det relaterar 

till musikteori. Han skriver även att tabulatur bland gitarrister är väldigt populärt (ibid.) 

 

 

Kunskapsteori 

Kunskap i handling 

Undervisning i ämnet musikteori syftar bland annat till att eleverna skall lära sig verktyg och 

metoder som kan omsättas i praktiskt musicerande och musikskapande (Skolverket 2011: 1). 

Det innebär att teoretisk kunskap skall omsättas till praktisk kunskap. Tidigare i kapitel 3.1 

nämns det att eleverna i Nybergs studie (2011) ser musikämnet i skolan som ett ämne där man 

i högre grad omsätter kunskap i handling. Musikalisk kunskap, i skolan, upplevs även vara 

mer teoretiskt fokuserad än musikalisk kunskap utanför skolkontexten (Nyberg 2011: 118). 

Eftersom att denna uppsats inriktar sig på ämnet musikteori och bland annat behandlar vad 

elever anser att de gör med kunskaper i musikteori behandlas därför, i detta avsnitt, 

kunskapsteorin: kunskap i handling. 

Molander (1996) talar om den kunniga praktikern och menar på att det är en person 

som vid problematiska situationer utmärker kunskap i handling. Den kunniga praktikern har 

även kompetensen att konstruera en ny teori inför varje ny situation grundad i tidigare 

föreställningar. Han kan också reflektera över sina mönster och strategier i handling. Då 
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flyttas fokus ifrån tillämpningsområdet till handlingen. Om den kunniga praktikern inte ägnar 

sig åt sådan reflektion kommer fortsatt kunskapsbildning inte kunna utnyttjas (Molander 

1996: 157-158). 

Molander skriver att de teorier och regler som återfinns i läroböcker ofta är generellt 

formulerade vilket gör att läsaren kan bygga upp en teorivärld. I teorivärlden ges det 

möjlighet att experimentera istället för att göra det i verkligheten. Teorivärlden är inte 

avbildning av verkligheten utan finns till som föreställningar av vad som kan skapas. Teorin 

och regler kombineras med tidigare erfarenheter. Erfarenheter utav denna metod utgör 

grunden för kunskap i handling. Till dessa regler teorier finns ofta tillhörande situationer som 

typiska drag eller exempel där teorin eller reglerna kan eller ska användas (ibid.).  

Två modeller för teorier i användning tas upp. Teorier i användning avser de mönster 

som handlingar tänkande och värderingar sker i. Dessa är inte tillämpningsmodeller utan 

”hjulspår” som människor vandrar i. Den första modellen (modell 1) karakteriseras: jag-

centrerad, målrationell, okänsligt tänkande, oreflekterad. Vinst skall maximeras och förlust 

skall minimeras och personen skall själv kontrollera utförandet av uppgiften. Den andra 

modellen (modell 2) kan beskrivas som: uppgifts-centrerad och dialogisk. Kritikvänlig i både 

positivt och negativt avseende. Ett bra genomförande sätts framför personlig framgång och 

fria val sätts före egen kontroll. Molander skriver att utbildningar normals byggs upp enligt 

modell 1 men att man samtidigt vill att de som utbildar sig skall fungera enligt modell 2 

(Molander 1996: 159-160). 
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Metod 

I följande avsnitt presenteras de resonemang som föreligger för val av enkät som metod, samt 

urval och studiens begränsningar. Enkätens utformning presenteras samt genomförandet av 

enkätundersökningen. Undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras samt presenteras 

de etiska överväganden som gäller för studien. Resultatet av enkätundersökningen presenteras 

i kapitlet: ”Resultat”. 

 

Val av metod 

Det fanns ifrån början tre möjliga metoder att använda till studien. Observation samt 

kvalitativ eller kvantitativ metod.  

Observation är en lämplig metod när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör 

istället för vad de säger att de gör vilket är risken med de andra metoderna. Både det verbala 

och ickeverbala kan observeras och det som sker hämtas direkt ur sitt sammanhang. 

Nackdelar med observation är att det ofta tar tid och kräver noga planering samt att det är 

svårare att studera känslor och tankar. De personer som studeras kan även bete sig annorlunda 

när de är medvetna om att de observeras (Stukát 2011: 56). Observation hade möjligen kunnat 

besvara min forskningsfråga om när eleverna använder sig av musikteori men det hade blivit 

svårare jämfört med de andra möjliga valen av metoder. Dock hade den andra 

forskningsfrågan i detta arbete inte kunnat besvaras via observation.  

Kvalitativ metod hade kunnat besvara båda forskningsfrågorna i denna studie. De 

kvalitativa metoder som, i början av uppsatsarbetet, fanns i åtanke var gruppintervju eller 

djupintervju.  

Den kvalitativa intervjun lämpar sig bra om man vill särskilja eller urskilja varierade 

mönster eller försöka förstå människors sätta att reagera eller resonera (Trost 2012: 23).  

Huvuduppgiften i kvalitativa studier är att tolka och förstå de resultat som framkommer 

(Stukát 2011:36). Det fanns även, sedan innan, två studentuppsatser, Ahlqvist (2006) och 

Eckerstein (2011) som behandlade elever respektive för detta elevers syn på gehörs- och 

musiklära. Jag kände då att det hade varit tråkigt att utföra en liknande undersökning till även 

om svaren hade kunnat bli annorlunda. En annan anledning till att valet inte blev intervju är 

att det, på grund av tiden, inte var möjligt att genomföra så många intervjuer då de även skulle 

transkriberas.  

Valet stod länge mellan att antingen göra en intervjustudie med ett fåtal personer eller 

att göra en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningens syfte ändrades under arbetets 
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gång vilket, till slut, blev den avgörande faktorn för val av metod. Eftersom att syftet med 

undersökningen är att ta reda på vad elever har för inställning till musikteori samt vad de 

använder kunskap i ämnet till så är enkätundersökning, kvantitativ metod, ett lämpligt medel 

för att ta reda på detta.  

En kvantitativ metod lämpar sig bra om man vill säga något om hur utbredda attityder 

eller förhållanden är (Eliasson 2013: 31).  

Jag stod även i valet mellan att antingen ha en webbaserad enkät eller gruppenkäter. 

Valet blev gruppenkäter då de generellt sätt har en större svarsfrekvens jämfört med 

webbaserade enkäter där svarsfrekvensen generellt sätt är lägre (Eljertsson 2014: 10)  

 

Urval 

Trost (2012) skriver att en grupp på minst 15-20 personer räcker för att skapa kategoriseringar 

i materialet eller finna intressanta drag. Jag har därför valt ut en Undersökningsgrupp i min 

studie som omfattar 23 elever ifrån två gymnasieskolor i södra Sverige. Eleverna i 

undersökningen gick på det estetiska programmet med inriktning musik samt det 

naturvetenskapliga programmet med musik som extra tillval. Undersökningen omfattar fyra 

stycken mindre grupper som alla läser ämnet gehörs- och musiklära 1. Två av elevgrupperna 

hade samma lärare och de resterande två grupperna hade varsin lärare. I varje grupp var det 5-

7 elever.  

Jag valde även medvetet att utesluta elever ifrån årskurs 1 i min undersökning. 

Anledningen är att eleverna i årskurs 1 inte har lika mycket erfarenhet av musikteori som 

elever i årskurs 2 och 3. Detta medför en risk: att de inte har kommit i kontakt med vissa 

ämnesområden som efterfrågas i enkäten.  

 

 

Enkätens utformning 

Min enkätundersökning innehåller endast kvalitativa variabler. En kvalitativ variabel är, till 

skillnad från kvantitativ variabel, icke-numerisk och innebär istället en klassificering 

(Eljertsson, 2014: 122-123). Frågorna i enkäten är designade rangordningsbaserade på en 

skala från 1-5 där 1 anger ett negativt värde och 5 anger ett positivt värde till exempel 

”oviktigt” -”viktigt” där 1 är ”oviktigt” och 5 är ”viktigt” där mittentalet 3 anger 

”varken/eller”. Trost (2012) skriver att i rangordningsskalor finns inga givna lika stora 

intervall mellan de olika stegen i skalan.  Det går att uttala sig om något till exempel är bättre 
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eller sämre men det säger inget om avståndet mellan dem. Svarsalternativen på attitydfrågor 

är exempel på hur rangordningsskalan fungerar (Trost 2012:19).    

Till fråga 4 och 5, som handlar om hur viktigt eleverna anser att musikteori är rent 

allmänt och för dem själva, var tanken att eleverna skulle motivera deras svar. Detta för att jag 

var intresserad av varför de svarade som de gjorde och att det förhoppningsvis skulle ge mer 

material att arbeta med. 

Den sista frågan på enkäten (Fråga 7), som handlar om vad elever använder musikteori 

till, är en öppen fråga. Eliasson (2013) skriver att: ”öppna frågor låter den som svarar ta upp 

det som han eller hon tycker är viktigt för att besvara frågan” (Eliasson 2013: 37). Öppna 

frågor ger även möjlighet att täcka in så många svar som möjligt då den svarande får komma 

till tals. Att använda öppna frågor kan på ett sätt likna den kvalitativa intervjun (ibid.) Min 

tanke från början var att inte ha en öppen fråga. Det skulle istället vara en fråga med många 

fasta flervalsalternativ som eleverna skulle få kryssa i. Risken fanns dock att alternativ skulle 

glömmas bort eller ej täckas upp på då eleverna möjligen hade kunnat tänka på andra 

användningsområden än vad jag kommit fram till. Jag utgick även ifrån den tidigare forskning 

i kapitel 3 där det uppkommer att elever inte alltid har reflekterat över musikalisk kunskap 

och att musikteori alltid inte kopplas direkt till något musikaliskt. Tanken med den öppna 

frågan var då att eleverna utifrån vad de själv reflekterat, om sin musikaliska kunskap, skulle 

svara utifrån vad de ansåg sig använda musikteori till.   

I enkäten skulle även eleverna fylla i årskurs, kön samt huvudinstrument. Detta för att 

upptäcka om det fanns några skillnader mellan vilket kön, årkurs eller huvudinstrument som 

de hade kryssat i. 

Valet av innehåll på fråga 6 i enkäten är hämtade ur kursplanen för musikteori som 

ämne på det estetiska programmet. Detta för att eleverna förmodligen hade stött på alla de 

begrepp som finns med.  

 

Genomförande 

Innan genomförandet av enkätundersökningarna kontaktade jag varje elevgrupps lärare i 

ämnet, via telefon, mail och fysiskt möte, och informerade om undersökningen. Av lärarna 

bekräftades ett godkännande att genomföra enkätundersökningarna i början av elevernas 

lektionspass. Eliasson (2013) skriver att om en undersökning riktar sig till en grupp 

människor som finns samlade på någon särskild plats så kan det vara en idé att dela ut enkäten 

där. Förutsatt att den som "äger" platsen, i detta fall läraren, har gett sitt tillstånd. Eliasson 

skriver även att om man genomför enkätundersökningen på detta vis så brukar det generera en 
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hög svarsfrekvens (Eliasson 2013, 27). 

På plats informerades eleverna om det frivilliga deltagandet och att det skulle ta cirka 

5-10 minuter att fylla i den, vilket det också gjorde, samt att de fick ställa frågor om det var 

något de inte förstod. Enkäterna samlades in och lades i en plastmapp och började inte 

behandlas förrän alla elever i undersökning hade lämnat in sina enkäter. Enkätundersökningen 

sträckte sig över två dagar  

Samtliga enkätundersökningar skedde i början utav elevgruppernas lektion i gehörs- och 

musiklära 1.  

 

Undersökningens begränsningar 

Undersökningen är avgränsad till bara två skolor i södra Sverige vilket medför att inga 

geografiska skillnader kan urskiljas. Skolorna i undersökningen representerar heller inte större 

städer i Sverige. Studien begränsar sig även till vad elever i årskurs 2 och 3 vilket medför att i 

årskurs 1 inte är representerade. Den kurs som representeras i undersökningen är kursen 

gehörs- och musiklära 1 då ingen av eleverna i undersökningen läst någon annan kurs i 

musikteori. 

 

Bearbetning av svaren 

Materialet bestod totalt av 23 enkäter ifrån eleverna. Varje enkät kodades med ett nummer 

och sorterades in i en kategori i enlighet med vad Stensmo (2012) beskriver som kodning av 

kvantitativ data. (Stensmo 2012:34), detta för att se om det fanns några eventuella samband 

mellan hur elever hade besvarat enkäten eller om det gick att utläsa några skillnader mellan 

elevkategorierna. I enkätens motiveringsfrågor och den öppna frågan på slutet analyserade jag 

svaren och försökte i det fall det gick att dela in svaren i olika kategorier.  

       Jag har använt mig av datorprogrammet Excel för att tillverka de diagram som 

presenteras i resultatdelen. De siffror som presenteras i resultatdelen är i stor omfattning 

uträknade med hjälp av papper penna och miniräknare. Detta på grund av att undersökningen 

endast omfattar 23 enkäter.  

 

Validitet/Reabilitet 

Enligt Trost (2012) betyder reliabilitet att en mätning är stabil. Stabil är en mätning som inte 

påverkats av slumpen och där förutsättningarna för att svara på frågorna varit konstanta. Det 
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skall inte bli någon skillnad på resultatet beroende på vilken tid man svarar på frågorna. Så är 

dock inte fallet då människan ständigt ingår i nya processer vilket gör att vi kan förvänta oss 

olika resultat vid olika tidpunkter. Tidsaspekten för att det som skall mätas inte ska förändras 

kallas även konstans. (Trost 2012: 61-62) Att enkäten inte lämnades ut till eleverna vid 

samma tillfälle påverkar studiens reliabilitet negativt. Jag har dock gjort så gott jag kan för att 

genomföra enkäten under en kort tidsaspekt. 

Det finns ett samband mellan utformningen av frågorna i en enkät samt 

svarsalternativen i en enkät. Om frågorna är tydliga och inte innehållet krångliga ord så 

minskar risken för missförstånd vilket leder till högre reliabilitet. Liksom att ju lättare det är 

att fylla i svarsalternativen bidrar till högre reliabilitet. (ibid: 62-63). Jag har i utformandet av 

enkäten haft för avsikt att göra frågorna och svarsalternativen lättillgängliga för eleverna för 

att minska chansen till missförstånd i strävan efter hög reliabilitet.  

Både Trost (2012) och Stukát (2011) beskriver validitet är hur bra mätinstrumentet 

eller frågan skall mäta det som är avsätt att mäta. För att validiteten i en undersökning skall 

vara hög krävs det att reliabiliteten är hög. Detta betyder dock inte att validiteten automatiskt 

är hög bara för att reliabiliteten är hög. För bra validitet krävs att mätinstrumentet inte täcker 

mer eller mindre än vad undersökningen syftar till (Stukát 2011: 134-135). När jag 

konstruerade frågorna försökte jag i så hög grad jag kunde precisera frågorna efter 

undersökningens syfte. Jag har även i resultatdelen sorterat bort sådant som inte visat sig vara 

viktigt eller svårt att urskilja. 

Studiens validitet bör även ifrågasättas då resultatet inte kan generaliseras nationellt. I 

studien ingår endast 23 elever vilket täcker upp en mycket liten del utav de som studerar 

musikteori på gymnasiet. Studien bör därför benämnas som ”relaterbar”- vilket, enligt Stukát 

(2011) är en svagare form utan generalisering (Stukát 2011:136).  

 

Etiska överväganden 

Jag har använt mig utav vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning-s (Vetenskapsrådet, 2002) riktlinjer i mina etiska 

överväganden. Vetenskapsrådet (2002) delar upp forskningsetiska principer i fyra huvudkrav. 

Det första, Informationskravet, innebär att forskaren skall informera deltagarna om vilka 

villkor som gäller samt att medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Det andra, samtyckeskravet, innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att vara med i 

undersökningen. Det tredje, Konfidentialitetskravet, innebär skyddandet av deltagarnas 
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identitet i undersökningen samt att personuppgifter skall förvaras skyddat ifrån obehöriga. Det 

fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002). Eljertsson (2014) skriver även att de som 

deltar i undersökningen inte för känna sig tvingade att delta eller utpekade om de inte deltar 

(Eljertsson 2014: 10). Deltagarna i enkätundersökningen har informerats om deras frivilliga 

medverkan samt undersökningens syfte. Jag försäkrade även eleverna att endast jag äger 

tillträde till enkätsvaren. Elevernas svar i enkäterna är anonyma.  
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Resultat 

Enkätfrågorna 

Enkäten bestod utav 7 stycken huvudfrågor. Frågorna 1-2 behandlade elevernas inställning 

och hur de upplevde ämnet: Tråkigt-Roligt och Svårt-Lätt. Frågorna 3 och 7 behandlade vad 

eleverna använder musikteori till samt i vilken utsträckning de anser sig ha användning för 

musikteori. 

Frågorna 4 och 5 behandlar i vilken grad eleverna tyckte att musikteori var viktig, rent 

allmänt och för sig själv där eleverna fick motivera sina svar. Fråga nummer 6 innehåll 12 

moment inom musikteoriämnet där eleverna skulle rangordna varje moment på en skala 1-5 

där var oviktigt och 5 var viktigt. Högst upp på enkäten fick även eleverna fylla i vilken 

årskurs de gick i, kön samt huvudinstrument.  

 

Fördelning 

Nedan följer fördelningen över elevernas huvudinstrument: 

Figur 1 

 

Figur 1: Fördelning av de 23 elevernas huvudinstrument i studien.  

 

I Figur 1 ser man att sång är det huvudinstrument som dominerar i studien. Huvudinstrument 

sång står för cirka hälften av instrumenten (11 elever), gitarr står för en fjärdedel (6 elever), 

och de övriga: piano (2 elever) tvärflöjt (2 elever), bas (1 elev) och fiol (1 elev) utgör den sista 

fjärdedelen. Könsfördelningen i studien var 13 kvinnor samt 10 män. Sett till 
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könsfördelningen över instrumenten så var 9 av 11 av sångarna kvinnor. Alla gitarristerna (6 

elever) var män. Pianisterna var också män. Tvärflöjtisterna, basisten och violinisten var 

kvinnor. 

 

Upplevelser av ämnet 

Nedan presenteras elevernas svar av fråga 1 och 2 på enkäter som behandlar elevers 

inställning till musikteori samt hur de upplever ämnet. 

 

Figur 2 

 

 

Figur 2: beskriver elevernas svar av hur de upplever musikteori som ämne mätt i svårighetsgrad. 

 

Ingen av eleverna i figur 2 uppgav att musikteori är svårt. Däremot uppgav bara en elev att 

ämnet var lätt. 13 av eleverna upplevde musikämnet som ”Medel”. 4 elever ställde sig mellan 

”Svårt” och ”Medel” varav 5 elever ställde sig mellan ”Medel” och ”Lätt”. Det gick inte att 

urskilja någon större variation mellan instrumentgruppernas svar. Svarsfördelningen var 

procentuellt sätt väldigt likt fördelade. Detta gällde även kön. 
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Figur 3 

Figur 3: beskriver elevernas svar av hur de upplever musikteori som ämne. 

 

Gällande vad elever tycker om musikteori som ämne så svarade 7 av eleverna att de tyckte att 

musikteori vare sig var roligt eller tråkigt. 7 av eleverna svarade att de upplever musikteori 

som ett roligt ämne. Resterande 9 av eleverna i undersökningen ställde sig mellan att ”roligt” 

och ”varken/eller.”.  Utav sångarna så svarade 5 elever att musikteori varken var roligt eller 

tråkigt. Jämfört med instrumentalisterna där enbart 2 elever svarade att musikteori varken var 

roligt eller tråkigt. Sångarna stod alltså för nästan tre fjärdedelar utav dem som hade svarat att 

ämnet varken var roligt eller tråkigt. 

Av resultaten ovan går det att utläsa att majoriteten av eleverna i musikteori uppfattar 

musikteori som ett medellätt/medelsvårt ämne. Musikteori uppfattas snarare som ett roligt 

ämne än ett tråkigt ämne. Instrumentalister uppfattar musikteori som ett roligare ämne än 

vokalister. Att musikteori skulle uppfattas som roligare av männen anser jag inte går att 

generalisera då instrumentgruppernas könsfördelning var väldigt ojämn. 

 

Musikteori viktigt? 

I denna del presenteras elevernas svar på fråga 3 och 4 som behandlar hur viktigt eleverna 

anser musikteori är som ämne samt i vilken grad elever anser kunskaper i musikteori är 

viktiga för dem.  
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Figur 4 

Figur 4 beskriver elevernas svar om de anser att musikteori är ett viktigt ämne. 

         

På frågan om eleverna ansåg att musikteori var ett viktigt ämne har majoriteten svarat att det 

var ett viktigt ämne. Endast 2 elever ansåg att ämnet var delvis viktigt eller lägre. 39 % av 

eleverna ansåg att musikteori var ett viktigt ämne och 48 % ställde sig mellan att ämnet var 

viktigt och delvis viktigt. 

 

Av elevernas motivering på frågan analyserades två kategorier fram:  

Förståelse: Flera av eleverna ansåg att musikteori är användbart till att förstå musiken med 

motiveringar som: - ”man förstår hur saker hänger ihop” -”det är viktigt att förstå när man 

spelar” -”om man vill spela musik måste man ju kunna läsa det” -”viktigt för sammanhanget”. 

Några av eleverna kopplar även musikteoretiskt kunnande som ett krav för att musicera bättre 

och utvecklas till en bättre musiker: ”man behöver veta hur musik funkar för att bli bättre” -

”Ju mer teori man förstår och ju bättre gehör man får desto mer kan man utvecklas som 

musiker” -”Man behöver grunderna för att utvecklas” -”grunderna för att kunna utvecklas”  

 

Låtskrivande: Några av eleverna ansåg att musikteori är ett ämne som fungerar som hjälp vid 

låtskrivande: -”kan vara användbart om man ska skriva egna låtar” - ”En hjälp att skriva låtar” 

”lättare att kunna använda teorin om man vill kunna skapa låtar” 

På frågan om i vilken grad elever anser att kunskaper i musikteori är viktiga för dem 

svarade 7 elever att de ”I hög grad” använde sig utav musikteori.  6 elever ansåg att kunskaper 

i musikteori ”i viss grad” var viktigt för dem.  8 elever placerade sig mellan alternativen ” i 

viss grad” och i ”hög grad”. 2 elever placerade sig mellan alternativen ” i låg grad” och ”i viss 

grad”.   
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Figur 5 

Figur 5 beskriver i vilken grad elever anser att musikteoretiska kunskaper är viktiga för dem. 

 

Bland de elever som ansåg att kunskaper i musikteori ”i viss grad” eller lägre var viktiga för 

dem kunde två kategorier urskiljas baserade på deras motivering. Den första är lågt intresse: 

där elever använder argument som: -”är inte så intresserad av teori” -”kan vara bra att 

kunna”. Den andra kategorin som dyker upp är elever som har musik som 

hobbyverksamhet: -”Mer av en hobby för mig så kanske inte så superviktigt” -”Jag kommer 

inte jobba med musik” -”Det är viktigt om jag skall hålla på med musik, med det är inte min 

tanke” Enligt svaren i kategorin hobbyverksamhet menar eleverna att musikteori är viktigt 

om man inte skall musicera på hobbynivå, vilket går att utläsa bland några av de som svarade 

att kunskaper i musikteori ”i hög grad” är viktiga för dem, med motiveringar som: ”siktar mot 

jazzpianist, så otroligt viktigt för mig” eller ”nödvändigt då jag är musikalisk aktiv”.   

Vokalisterna stod för tre fjärdedelar av dem som svarade ”i viss grad” eller lägre vilket 

var cirka hälften utav vokalisterna Den resterande fjärdedelen utav de som svarade ”i viss 

grad” eller lägre utgjordes av gitarrister det vill säga en tredjedel utav gitarristerna. I det fallet 

där eleverna svarade att de ansåg att musikteori ”i hög grad” eller mellan ”viss grad” och ”hög 

grad” är viktiga för dem, så stod instrumentalisterna för två tredjedelar av svaren och 

vokalisterna för en tredjedel. 

Sammanfattningsvis så anser en majoritet av eleverna att musikteori snarare är viktigt 

än oviktigt. Många av eleverna motiverar sina svar med att musikteori används till förståelse 

av musik eller att det kan användas som verktyg för låtskrivande. Instrumentalister anser i 

högre grad att kunskaper i musikteori är viktiga för dem jämfört med vokalisterna. De som 

anser att kunskaper i musikteori i lägre grad är viktiga för dem motiverar detta med antingen 
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ett ointresse för musikteori eller att ämnet inte är så viktigt om man har musik som 

hobbyverksamhet.  

 

Vilket är viktigast? 

På fråga 6 i enkäten, som behandlade vad eleverna ansåg om områden som förekommer i 

musikteori, kan det urskiljas att vissa delmoment i musikteori anser eleverna vara viktigare än 

andra. Dock var det ingen av eleverna som kryssade i att någonting var oviktigt. Samtliga svar 

började ifrån alternativet ”varken/eller” upp till alternativet ”viktigt”. Eleverna ansåg alltså 

inte att något av momenten var oviktigt. 

           Eleverna har sammantaget angett att gehörsträning är viktigast jämfört med 

funktionsanalys som angivits som minst ”viktigt” vilket kan ses i Figur 6 nedan. 

 

Figur 6 

Figur 6 anger vad eleverna ansåg om gehörsträning respektive funktionsanalys. 

Orange färg anger gehörsträning och blå färg anger funktionsanalys. 

 

Samtidigt som gehörsträning sammantaget rangordnas som mest viktigt av eleverna så anses 

däremot inte gehörsträningsmoment som melodidiktat och intervallträning vara lika viktigt.  

Ingen utav gitarristerna kryssade i intervallträning som viktigt. Utav vokalisterna kryssade 4 

av 11 i alternativet ”viktigt”. Även pianisterna, tvärflöjtisterna och violinisten kryssade i 

alternativet ”viktigt”. Några betydande skillnader kunde däremot inte utläsas mellan svarsalternativen 

för melodidiktat.  

Av alla samtliga elevsvar visar det sig även att läsning i G-klav anses som viktigare än 

läsning i F-klav, vilket kan ses i Figur 7 nedan. Det går inte att urskilja någon betydande 

skillnad mellan vokalister eller instrumentalister i detta fall då svarsfördelningen är jämnt 
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uppdelad för båda grupper. 

 

Figur 7 

Figur 7 anger vad eleverna ansåg om gehörsträning respektive funktionsanalys. 

Orange färg anger Läsning i G-klav och blå färg anger Läsning i F-klav. 

 

När eleverna skulle svara på hur viktigt de ansåg notläsning vara, skiljde sig gruppen med 

gitarrister mot de andra eleverna i undersökningen. Endast en av gitarristerna svarade att 

notläsning är viktigt jämfört de andra eleverna där sammanlagt cirka tre femtedelar svarade att 

de ansåg notläsning som viktigt. 3 av gitarristerna ansåg att notläsning varken var viktigt eller 

oviktigt jämfört med de andra eleverna i undersökningen där endast en elev svarade att 

notläsning vare sig var viktigt eller oviktigt. Fördelningen över elevernas svar presenteras i 

Figur 8. 

 

Figur 8 
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Figur 8 anger vad gitarristerna och de övriga ansåg om notläsning. 

Blå färg anger gitarristerna och orange för anger de övriga. Y-axeln anger svarsfrekvensen i % 

 

Sammanfattningsvis så tycker eleverna i undersökningen att gehörsträning är viktigast och att 

funktionsanalys är minst viktigt. Eleverna anser att läsning i G-klav är viktigare än läsning i 

F-klav. 

Gitarristerna tycker i större utsträckning att notläsning är mindre viktigt jämfört de 

andra eleverna i studien. Gitarristerna tycker även att intervallträning är mindre viktigt jämfört 

med de andra eleverna. 

 

Användningsområden 

På frågan om eleverna hade användning för musikteori svarade fem elever att de delvis hade 

användning för musikteori. 9 elever angav att de hade mycket användning av musikteori och 9 

elever ställde sig däremellan. (Se figur 9). 

Det finns en koppling mellan de som tidigare i figur 5 svarade att de ”i viss grad” eller 

lägre ansåg att kunskaper i musikteori är viktiga för dem och de som svarade att de delvis 

använder sig av musikteori. Kategorin av de som delvis använder sig av musikteori utgörs 

enbart av de som ansåg att kunskaper i musikteori ”i viss grad” eller lägre är viktiga för dem. 

Det är alltså samma personer som faller under kategorin lågt intresse eller musik som 

hobbyverksamhet, se kapitel musikteori viktigt? som kryssat för att de delvis använder sig av 

musikteori. 

 

Figur 9 

Figur 9 behandlar i vilken grad eleverna ansåg att de hade användning för musikteori. 
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större kategorier. 

Den första kategorin, Instrumentspel, är baserad på 15 svar utav eleverna som 

behandlar detta område med svar som: ”att spela ett visst instrument” ”när jag spelar ett 

instrument” ”för att hjälpa mig inom mitt gitarr spelande” ”gitarrspel ibland” ”… För att 

kunna avläsa noter rätt så jag vet hur jag ska sjunga och spela” ”Allt mitt pianospelande: 

improvisation, uppbyggnad av solo och komp…”. Inte alla av eleverna i undersökningen 

beskriver hur de specifikt använder sig utav musikteori när de sjunger eller spelar ett 

instrument. Det tyder i alla fall på att de är medvetna om att de använder sig utav musikteori 

vara sig de kan beskriva det eller inte. 

        Den andra kategorin, Reproduktion, innebär i detta sammanhang att återge redan 

befintlig musik. 9 utav eleverna svarade att de använder musikteori för reproduktion, med 

svar som: ”Till att planka/transponera låtar”, ”att plocka ut låtar lättare”, ”när jag vill plocka 

ut en melodi”, ”ta ut melodier/ackord i låtar jag hör”, ”ta ut en låt”, ”... plankning...”. Eleverna 

använder ibland ordet planka vilket är en synonymt med att plagiera någonting. De använder 

även uttrycket ”ta ut” eller att ”plocka ut” vilket också är ett uttryck för att plagiera. 

Den tredje kategorin, som också återfinns i kapitel 5.3, är Musikskapande. Sju av 

eleverna angav att de använder musikteori till att skapa eller skriva musikaliskt material. 

Svaren är väldigt likartade och beskriver inte hur de använder sig utav musikteori, bara att de 

gör det. Här är några exempel: “Till att skriva eget material”, ”använder teorin när jag skapar 

låtar”, ”… när jag skriver låtar…”, ”… skriva musik.”. Att ”skriva” eller att ”skapa” låtar är i 

sammanhanget en synonym för att producera låtar. 

Den fjärde kategorin är Notläsning. Sju av eleverna har angett notläsning som ett av 

de tillfällen när de använder sig utav musikteori. Resonemangen är likartade här följer några 

av dem: ”när jag sjunger i kören följer jag noterna”, ”notläsning är VÄLDIGT användbart för 

mig när jag skall kolla stämmor i kör”, ”för att kunna avläsa noter rätt så jag vet hur jag ska 

sjunga och spela”, ”jag använder mycket av notläsningskunskaperna när jag spelar 

tvärflöjten”, ”jag läser noter när jag spelar”. Samtliga av eleverna kopplar notläsning till att 

musicera i sång eller på ett instrument. 

Den femte kategorin, som också återkommer ifrån kapitel 5.3, är Förståelse. 7 av 

eleverna svarade på denna fråga att de använder musikteori för att försöka förstå musiken. Här 

följer några exempel vad eleverna svarade: “förståelse för musiken och dess uppbyggnad”, 

”att bättre förstå hur musiken fungerar och är uppbyggd”, ”det är enklare att förstå vad man 

ska göra om man vet vad de olika sakerna betyder”. Som det sista citatet anger så används 

alltså inte bara musikteori för att förstå musiken. Den används även för att kunna läsa och 
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förstå olika tecken och symboler.  Tre av eleverna anger att musikteori är ett viktigt medel för 

att kunna kommunicera i en ensemblegrupp. Detta kan placeras in i denna grupp då 

musikteori används i ett kommunikativt avseende vilket, om det skall fungera, kräver att båda 

parter förstår vad som sägs. 

Endast en av eleverna gav ett svar som inte gick att placera in någon kategori. Svaret 

var: ”Skolarbete främst”. 

Sammanfattningsvis så anger elever att de använder musikteori: vid instrumentspel 

eller sång, när de reproducerar musik, när de skapar musik, till att läsa noter eller till att förstå 

musik och musikaliska tecken. En av eleverna anger även att musikteori främst används inom 

skolarbete. 
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Diskussion 

 

Både den tidigare forskningslitteraturen samt enkätundersökningen har gett upphov till nya 

kunskaper men också många funderingar. I följande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande 

till vad tidigare forskning säger, samt tas de funderingar som uppkommit under arbetets gång 

upp i denna del. Diskussionsdelen är indelad i följande delkapitel. 

 

 Elevers inställning till musikteori 

I denna punkt diskuteras vad eleverna svarade på frågorna rörande deras inställning till 

musikteori. 

Tråkigt eller roligt? Svårt eller lätt? 

Eleverna i studien angav att musikteori är ett ämne som vara sig var lätt eller svårt. Detta kan 

ställas i relation till vad Nyberg (2011) skriver. Nyberg menar att det finns ett samband 

mellan svårigheter musikteori och praktiskt kunnande. När en elev som lär sig musikteori har 

lägre teoretiskt kunnande än praktiskt kunnande upplevs musikteori som mer problematiskt än 

de som ligger i fas mellan det teoretiska och det praktiska kunnandet. (Nyberg 2011).  

Musikteori tenderar till att vara ett ämne som eleverna snarare tycker är roligt än 

tråkigt, vilket kan ställas i relation till att majoriteten anser att musikteori är ett viktigt ämne 

snarare än ett oviktigt ämne. Däremot anser vokalisterna inte att de uppfattar musikteori som 

lika roligt jämfört med instrumentalisterna. Vokalisterna anser även att musikteori inte är lika 

viktigt för dem jämfört med instrumentalisterna. Det är alltså möjligt att det finns en koppling 

mellan hur viktigt en elev anser att musikteori är för sig själv i förhållande till hur roligt eller 

tråkigt de uppfattar ämnet.  

 

Ointresse och hobbyverksamhet 

Några av eleverna i undersökningen i lägre grad än de andra att musikteori inte är lika viktigt 

för dem. Det var även samma personer var de som jämfört med de andra ansåg att de i lägre 

grad använde sig av musikteori. Utav de elever som angav att musikteori inte var så viktigt för 

dem fanns även argumentet att musik var deras hobbyverksamhet. Eleverna gjorde alltså 

skillnad på att musicera i skolan eller att musicera på fritiden. Detta kan ställas i relation till 

Nybergs studie (2011) där det visar sig att elever uppfattar musikundervisningen i skolan som 
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mer teoretiskt fokuserade än musik utanför skolan (Nyberg 2011).  

           Det jag vill påvisa med detta är att det är skillnad på musik i skolan och musik utanför 

skolan. Det kan även motiveras med att en av eleverna angav att hon främst använder 

musikteori i skolan. Eleverna i Nybergs studie (2011) menar att de inte ser lika allvarligt på 

om man skulle göra fel i musikämnet som i andra skolämnen, vilket framställer musikämnet 

som ett friare ämne (Nyberg 2011).  

 

Vad är viktigast? 

I studien anses funktionsanalys vara minst viktigt medan gehörsträning är det som ansågs som 

allra viktigast. Att gehörsträning anses vara viktigast kan tolkas som att de flesta av eleverna 

är gehörsmusiker och musicerar i gehörsbaserade genrer. Utövare utav gehörsbaserade musik 

ser enligt Green (2002) att kunskaper i musikteori är underordnade kunskaperna i gehör. De 

Qlerc (2013) resonerar om att den traditionella västerländska harmoniska analysen, vilket 

funktionsanalys ingår i, inte längre kan förklara allt som sker i pop och rock-musik (De Qlerc 

2013). Pop- och rockmusik är gehörsbaserade genrer (Lillistam 1996).  

Att läsning i G-klav anses viktigare än läsning i F-klav har en möjlig förklaring i att 

20/23 elever i studien använder ett instrument, eller sång, där man primärt läser i G-klav.  

Något som utmärkte sig i större skala var att gitarristerna inte ansåg att notläsning var 

lika viktigt som de övriga svarande. Gaare (1998) skriver att tabulatur är populärt hos 

gitarrister. Tabulatur är en annan metod för att läsa musik. Gaare föreslår även tabulatur som 

ett komplement till notläsning eftersom tabulatur på ett sätt är mer lättläsligt för en gitarrist. 

(Gaare 1998) 

 

Musikteorins användningsområden 

 

Det totala resultatet av vad eleverna ansåg att de använde musikteori till kunde delas upp i 

fem större kategorier: Instrumentspel, Reproduktion, Musikskapande, Notläsning samt 

Förståelse. 

Zimmerman Nilsson (2009) skriver att undervisning i musikteori tenderar att bli 

undervisning där verktyg presenteras men att deras förhållande till den musikaliska 

dimensionen inte förklaras. Musikteori är ett ämne som i enlighet med Nielsen (2006) modell 

ligger på den vetenskapliga sidan. 
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Detta stämmer till stor del överens med de kategorier som bildades ur elevernas svar. Alla 

utom kategorin Musikskapande förutsätter egentligen inga konstnärliga aspekter utan bara 

vetenskapligt tänkande och till viss del lite hantverkskunnande. Dock går det inte att dra några 

slutsatser om att eleverna inte använder sig utav de konstnärliga aspekterna i samband med 

musikteori då detta aldrig efterfrågades.  

Några av eleverna i studien anger att de använder musikteori för att förstå musik. 

Eleverna i Nybergs (2011) studie menar på att förstå musik handlar om att utveckla praktisk 

kunskap, teoretisk kunskap samt känsla/uttryck medan bara teoretisk och praktisk kunskap 

behövs för att ”behärska musik”. Frågan är då om eleverna i min studie menar att de använder 

sig utav musikteori för att enbart förstå musiken struktur eller som en del i den processen, för 

att förstå musik som eleverna i Nybergs studie förklarar. 

Samtliga elever anger att de i någon form använder sig utav musikteori i musikaliska 

sammanhang. Enligt Molander (1996) beskrivs den kunniga praktikern som en person som 

reflekterar över sin kunskap när den sätts i handling. Så länge kunskapen inte reflekteras kan 

inte någon vidare utveckling ske (Molander 1996). Det innebär att eleverna mycket väl kan 

ange att de använder sig utav musikteori i musikaliska sammanhang men för att det skall ha 

en positiv effekt på lärande måste även kunskapen reflekteras.  

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom studien främst är kvantitativ så har många frågor som uppkommit under arbetets 

gång inte kunnat besvaras. Hur elever anser att de använder sig utav musikteori i denna studie 

säger inte i vilken grad av kvalitet de egentligen gör det. En observationsundersökning hade 

kunnat täcka upp denna fråga. Undersökningen blev till en viss del en jämförelse mellan hur 

olika instrumentgrupper skiljde sig åt. Det hade varit intressant om man i större skala hade 

kunnat se hur fler olika instrumentgrupper eller vokalister förhåller sig till varandra i 



 

        

 

32 

musikteori. Exempelvis tyckte vokalisterna att musikteori var mindre roligt med andra eller 

att gitarrister ansåg notläsning som mindre viktigt. Att få reda på varför skillnader 

förekommer mellan dem skulle möjligtvis kunna leda till metoder för hur man i 

undervisningen inkludera alla instrument på ett mer likvärdigt sätt.  
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Sammanfattning 

 

Detta avsnitt avser att sammanfatta hela arbetet genom att svara på studiens forskningsfrågor. 

Svaren på forskningsfrågorna är utifrån resultatdelen avsedda att försöka vara så 

koncentrerade som möjligt för att ge ett generellt svar på frågorna. 

 

– Vad har gymnasie-elever som läser musikinriktade gymnasieprogram för inställning till 

musikteori som skolämne?  

Gymnasieleverna tycker att musikteori är ett ämne som snarare är roligt än tråkigt. 

Majoriteten av eleverna upplever ämnet som medellätt/medelsvårt och en majoritet anser att 

ämnet är mer viktigt än oviktigt. 

 

  Vad anser eleverna att de använder kunskap i musikteori till? 

Eleverna anser att de använder sig av kunskap i musikteori till instrumentspel, reproduktion, 

musikskapande notläsning samt till att förstå musik. 
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