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ABSTRACT

Successful teaching in music theory – Pupils' perspectives on successful teaching in music theory. 
This paper aims to investigate pupils' views on teaching in music theory. What factors do pupils 
think are most important for a successful teaching situation? I want to get a picture of what pupils 
consider most important in a subject that many pupils, according to me, have a hard time with.

The method of this paper is a quantitative survey answered by a small group of pupils at one 
Swedish upper secondary school in a smaller municipality. The survey present different factors 
related to teaching that pupils had to rank. These factors are constructed from a definition of 
successful teaching based on existing research on the field. 

The results show that pupils value the teacher and teacher qualities as most important for successful 
teaching. It also indicates that teachers enthusiasm and their ability to communicate and develop the 
teaching situation are considered important. Factors that involves applying the knowledge in a 
practical way are not considered as important as factors related to the teacher.

Keywords

Pupils' perspectives, sucessful teaching, factors related to sucessful teaching, music theory             

SAMMANFATTNING

Lyckad musikteoriundervisning – Elevperspektiv på lyckad undervisning i musikteori. Denna 
uppsats syftar till att undersöka elevers syn på undervisning i ämnet musikteori. Undersökningen 
visar vilka faktorer som elever tycker är viktigast för en lyckad undervisning. Anledningen till detta 
är att försöka få en bild av vilka faktorer elever prioriterar i ett ämne som många, enligt mig, 
upplever som svårt. 

Undersökningen är kvantitativ i form av en enkätundersökning som genomförts på en 
gymnasieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Enkäten består av olika påståenden som 
eleverna har fått rangordna. De är konstruerade utifrån och baserade på generella principer som 
ligger till grund för en lyckad undervisning. Dessa principer är hämtade ifrån forskning inom 
området. 

Resultatet visar att eleverna prioriterar faktorer som berör läraren och lärarens egenskaper när det 
kommer till en lyckad undervisning. Resultatet tyder på att lärarens förmåga att kommunicera och 
utveckla undervisningen samt lärarens entusiasm blir betydelsefullt för elevernas undervisning. 
Påståenden som innefattar praktisk tillämpning och övning får inte lika hög prioritet. 

Nyckelord

Elevperspektiv, lyckad undervisning, faktorer relaterade till lyckad undervisning, gymnasieelever, 
musikteori      
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1. Inledning

Mitt forskningsprojekt handlar om vilka faktorer elever tycker är viktiga för en lyckad 
undervisning. Eftersom jag själv pluggar till musiklärare och har fördjupat mig i musikteori tycker 
jag att det skulle vara mycket intressant att behandla dessa faktorer i relation till detta ämne. Enligt 
mina upplevelser vet inte alltid eleverna vad de ska göra med den kunskap de får i ämnet musikteori 
och inte heller hur den ska omsättas i praktiken. Detta är anledningen till att jag har valt detta 
forskningsprojekt. Det kanske kan resultera i att någon eller några faktorer framhävs som extra 
viktiga för undervisningen inom detta ämne. Ett övergripande problem med denna frågeställning är 
att jag måste på något sätt finna en definition av vad lyckad undervisning är.

1.1 Problemformulering och Syfte 

Enligt mig blir ofta undervisningen i musikteori isolerad istället för att integreras i elevernas egna 
musicerande. Detta är möjligen en anledning till att ämnet inte är så populärt hos vissa elever. 
Uppsatsen handlar om att försöka få reda på hur gymnasieelever prioriterar bland olika faktorer, 
som i enlighet med existerande forskning utgör en lyckad undervisning, i ett ämne som många 
upplever som svårt. 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers prioriteringar bland faktorer som, enligt 
pedagogisk forskning, utgör en lyckad undervisning. Detta appliceras på ämnet musikteori.  

1.2 Frågeställningar

Frågeställningarna som ligger till grund för min uppsats är:

� Vilka faktorer tycker gymnasielever är viktiga för en lyckad undervisning i ämnet 
musikteori?

� Hur definieras och vad utgör en lyckad undervisning i allmänhet enligt existerande 
forskning? 

2. Teori och tidigare forskning/Forskningsbakgrund

Genom att läsa uppsatser med teman som liknar mitt eget har jag kommit i kontakt med boken 
Utmärkt undervisning, framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning av Jan Håkansson 
och Daniel Sundberg. Jag kommer bland annat att ha deras definitioner och forskningsöversikt som 
utgångspunkt i mitt eget forskningsarbete. Författarna vill klargöra en viktig skillnad, nämligen den 
mellan framgångsrik och god, i bemärkelsen etiskt försvarbar, undervisning. Undervisning i 
våldsideologier kan göras framgångsrik men det gör den inte god, för att ta ett övertydligt exempel. 
Om vi talar om undervisning i termer av både måluppfyllelse och meningsfullt lärande behövs det 
således både god och framgångsrik undervisning, vilket då sammantaget kan sägas vara en 
kvalitativt god sådan (Håkansson & Sundberg 2012, s. 53). När jag talar om lyckad undervisning är 
det den kvalitativt goda jag vill åt och det är den jag kommer att fokusera på i mitt eget arbete.  
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Utmärkt undervisning bygger på författarnas studie av ett antal svenska och internationella 
forskningsöversikter om undervisning och lärande. Boken kom ut 2012 och beskrivs som den mest 
omfattande studien hittills i Sverige inom detta område. Den är mycket relevant för mitt eget 
forskningsarbete. Syftet med denna översikt är inte att värdera forskningen inom fältet, utan att 
tolka och beskriva positioner, rörelser och förändringar över tid och rum. Det författarna har gjort är 
att läsa, tolka och dra slutsatser. De anser också att det finns stöd i forskningen för att lyfta fram 
särskilt betydelsefulla delar och vissa generella principer i den pedagogiska miljön som 
framgångsfaktorer i sig (ibid. s. 47, 90). 
I kapitel 2 beskriver författarna att på ett övergripande plan visar forskning inom området 
undervisning och lärande att kvalitativ god undervisning är välorganiserad, planerad och 
reflekterande. Den baseras både på en gedigen ämneskunskap och på en effektiv behandling av 
denna kunskap i förhållande till eleverna. Sådana här allmänna principer för kvalitativt god 
undervisning kan uttryckas och beskrivas på många olika sätt. Sammantaget kan man ändå 
konstatera att en kombination av innehållsenheter och psykologiska aspekter, samt en förmåga hos 
läraren att samtidigt hantera pedagogiska och didaktiska överväganden utgör framgångsfaktorer 
inom en rad olika underkategorier inom undervisning (ibid. s. 73). I boken refererar författarna till 
Robin Alexander (2010) och hans formulering av vad som utgör kvalitativt god undervisning i form 
av fem dimensioner (ibid. s. 76). De fem dimensionerna är:

1. En kollektiv dimension, där lärare och elever hanterar lärandeuppgifter tillsammans, i en 
grupp eller en klass.

2. En ömsesidig dimension, där lärare och elever interagerar och lyssnar på varandra, delar 
idéer och överväger olika synpunkter. 

3. En stödjande dimension, där elever artikulerar idéer fritt utan att vara rädda för att svara fel, 
eller berätta vad de inte förstår, och där de även hjälper varandra att nå en gemensam 
förståelse.

4. En målinriktad dimension, där lärare planerar och styr klassrumskommunikation med vissa 
pedagogiska målsättningar i sikte.

5. En kumulativ dimension, som handlar om att lärare och elever bygger på sina egna och 
varandras idéer och länkar samman dem till sammanhängande tankelinjer och lärande. 

Flera forskare betonar vikten av att den kunskap – om generella kriterier för vad som kännetecknar 
kvalitativt god undervisning – som forskare är överens om trots allt får spridning, och detta oavsett 
om man använt sig av kvantitativa eller kvalitativa metoder för att komma fram till det man gjort 
(ibid. s. 83–85). När det gäller de generella principerna för vad som kännetecknar en kvalitativt god 
undervisning betonas följande:

1. Ett stödjande och omhändertagande klassrumsklimat. 
2. Undervisningen ska präglas av en innehållslig struktur som är orienterad i riktning mot 

lärande. 
3. Ett sammanhållet innehåll. 
4. Ett reflekterande samtalsklimat.
5. Praktiska övningar och tillämpningsövningar samt samarbetslärande.
6. Bygga upp elevernas engagemang i uppgifterna.
7. Strategisk undervisning.
8. Målorienterad bedömning.
9. Förväntningar på studieprestationer.
10. Att förstå vad undervisningen går ut på.
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Kvalitativ god undervisning handlar vidare i stor utsträckning om lärarens förmåga att skapa 
meningssammanhang för elever kring undervisningens innehåll, där fokus riktas mindre mot färdig 
kunskap och mer mot elevers successiva deltagande i kunskapspraktiker: där de ges möjlighet att 
pröva sina erfarenheter, sina nya kunskaper och sina förhållningssätt i autentiska lärandesituationer 
(ibid. s. 91–92). 

Jag har även studerat ett antal vetenskapliga artiklar som berör liknande teman dvs faktorer för 
framgångsrik eller god undervisning. I artiklarna har jag försökt hitta liknande faktorer som jag 
anser bygger på eller kan associeras med de generella principer för kvalitativt god undervisning som 
tas upp i boken Utmärkt undervisning.     

I artikeln Factors related to successful teaching by outstanding professors: An interpretive study får 
författarna Jeanette Rossetti och Patricia G. Fox fram fyra huvudfaktorer eller teman, som de 
benämner det i artikeln, som kan associeras med framgångsrik undervisning. Författarna har 
genomfört en studie på universitetsnivå där de har analyserat 35 olika universitetsprofessorers 
utbildningsfilosofier samt deras målinstruktioner. Dessa jämfördes sedan för att få fram 
gemensamma faktorer, eller teman, som kunde associeras med framgångsrik undervisning. 
Materialet analyserades på nytt flera gånger tills det inte kom fram några nya faktorer. Det ska 
noteras att dessa 35 professorer har fått speciella utmärkelser för deras undervisning från 
universiteten. Syftet med denna kvalitativa studie beskrivs på följande sätt: 

The purpose of this qualitative interpretive study was to describe factors that supported 
the success of 35 professors in university teaching as identified by a committee of 
professors and alumni at a public university in the midwestern United States during an 11-
year period. In this university setting, the professors taught undergraduate and graduate 
students. Ultimately, it is hoped that the findings of the study will provide nursing 
professors with insight about how to increase their teaching effectiveness (Rossetti, Fox 
2009, s. 12). 

Detta känns relevant för mitt arbete eftersom att jag kan se om det finns några gemensamma 
faktorer mellan resultatet i denna artikel och Håkansson och Sundbergs forskningsöversikt. Även 
om denna studie är genomförd på universitetsnivå finner jag det mycket intressant att se om man 
möjligen kan hitta några kopplingar i form av likheter mellan gymnasieelevers och 
universitetsstudenters inställning till undervisning. I min egen undersökning kommer jag att försöka 
ta reda på om någon av dessa faktorer är av större betydelse för eleverna i undervisningen.

De fyra huvudfaktorer/teman som träder fram i Fox och Rossettis undersökning är Presence, 
Promotion of learning, Teachers as learners och Enthusiasm. Jag översätter dem som Närvaro, 
Uppmuntran för att lära, Lärare som lärande och Entusiasm. Faktorn Närvaro beskrivs på följande 
sätt i artikeln: 

The presence of a teacher is central in educational endeavors, as the primary role of 
teachers is their interaction with students (ibid. s. 13). 

Professorerna värderade deras relationer till studenterna samt vikten av att arbeta tillsammans med 
studenterna. Detta anser jag kan kopplas till de generella principer för kvalitativ god undervisning 
som jag presenterat tidigare från boken Utmärkt undervisning. Punkt 2, (Undervisningen ska 
präglas av en innehållslig struktur som är orienterad i riktning mot lärande), punkt 3, (Ett 
sammanhållet innehåll) och punkt 10, (Att förstå vad undervisningen går ut på), tycker jag kan 
associeras med en stark närvaro hos läraren. 
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Den andra faktorn är ”promotion of learning”, och om detta sägs bland annat det här i artikeln: 

Equally important to the professor’s teaching beliefs and views was the ability for 
students to find meaning in their learning. Several professors mentioned the importance of 
encouraging students to find meaning in their work (ibid. s. 14).

Denna faktor och beskrivning anser jag också kan kopplas till Håkanssons och Sundbergs 
forskningsöversikt. Även här berör detta punkt 6 (Bygga upp elevernas engagemang i uppgifterna) 
och punkt 10 (Att förstå vad undervisningen går ut på) i listan över generella principer för kvalitativ 
god undervisning. Faktorn teachers as learners handlar om att lärarna aldrig ser sig själva som 
fullärda. De la stor vikt vid att hålla deras undervisning aktuell, vilket i sin tur gjorde att deras 
undervisningsmaterial alltid var uppdaterat och stimulerande för studenterna. Att hålla sig 
uppdaterad som lärare tycker jag går ihop med att ha ett sammanhållet innehåll i undervisningen 
som förklaras och utvecklas på ett lämpligt sätt. Detta benämns som punkt 3 i listan som jag nämnt 
ovan. Faktorn som berör entusiasm nämns i artikeln på detta sätt:

The subjects the professors taught varied widely, but all of the professors shared one 
characteristic, their overwhelming enthusiasm and love for their subject matter (ibid. s. 
15).

Entusiasm involverar många faktorer när det kommer till undervisning enligt mig och jag anser att 
det är en väldigt viktig del i undervisningen. Om läraren ska kunna utveckla innehållet i 
undervisningen samt bygga upp elevernas engagemang bör det finnas en entusiasm hos den som 
undervisar. Detta kan förknippas med punkt 3 (Ett sammanhållet innehåll) och punkt 6 (Bygga upp 
elevernas engagemang i uppgifterna) i listan över generella principer för kvalitativt god 
undervisning.

Avslutningsvis beskrivs det i artikeln att själva slutsatsen av denna studie är att det inte finns någon 
formel för framgångsrik undervisning. Alla professorer och lärare är unika, de har individuella 
filosofier kring utbildning och dessutom olika målinriktningar. Trots detta kom vanliga 
teman/faktorer fram i studien som borde vara av intresse och vårdas. Det poängteras också att det är 
väldigt viktigt och värdefullt att olika professorer och lärare kommunicerar deras perspektiv på 
effektiv undervisning med varandra. 

Jag har även tagit del av artikeln How to be a successful classroom teacher av Cheryl Lero Jonson 
och Melissa M. Moon. I denna artikeln har de tagit välkända riktlinjer som används för att 
rehabilitera kriminella som brutit mot lagen och utifrån dessa riktlinjer presenterat ett unikt sätt att 
koppla detta till en effektiv klassrumsmiljö. Författarna ger en bild av åtta principer som anses 
viktiga för en effektiv undervisning. Det är baserat på 30 års samlad erfarenhet samt på existerande 
pedagogisk forskning. Författarna menar att dessa åtta principer erbjuder en enkel struktur för att 
förstärka den effekt du får i klassrummet. Dessa åtta principer kommer nu att presenteras väldigt 
kortfattat. Lite längre ner redovisas sedan vilka likheter och gemensamma nämnare som existerar 
mellan de olika faktorer som presenteras i det forskningsmaterial jag hittat.

Den första principen handlar om att varje elev är unik och sitter därför inne med egna behov och 
risker som de tar med sig till klassrummet. Utmaningen som beskrivs här är att man som lärare 
måste uppmärksamma dessa snabbt och på rätt sätt för att eleven ska ha bästa möjliga chans att 
lyckas. Det är professorns ansvar att identifiera dessa behov och erbjuda riktlinjer och stöd för att 
hjälpa eleven på bästa sätt (Jonson, Moon 2014, s. 393).
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Den andra principen handlar om att förstärka elevers inre motivation. Författarna hänvisar till två 
studier, Sass (1989) och Hobson (2002), som båda visar att lärarens entusiasm, positiva attityd och 
undervisningsstruktur var av stor betydelse för att öka elevernas motivation (Jonson, Moon 2014, s. 
395). En annan viktig komponent som nämns i artikeln är att ett förtroende etableras mellan läraren 
och eleven. Det beskrivs i artikeln på följande sätt:

When students know the expectations and those expectations are followed and 
assessed, trust begins to develop between the teacher and the student. When 
trust is established, it often leads to an open classroom where students enjoy 
learning and feel attached to the professor (ibid. s. 395).

Princip nummer tre handlar om hur målet förmedlas. Alla elever är unika och har med sig olika 
förmågor och de föredrar även olika sätt att lära sig saker på. T.ex lär sig vissa elever lättare genom 
att läsa eller skriva andra genom att lyssna på läraren och diskutera med klasskompisar. För att 
skapa en effektiv undervisning för alla elever måste lärare och instruktörer vara medvetna om, samt 
lära ut på ett sätt som berör, många olika inlärningsstilar (ibid. s. 396).

Den fjärde principen understryker vikten av att göra något praktiskt av det man lär sig, att helt 
enkelt omsätta det i praktiken. Detta kan göras genom uppgifter inom klassen, genom att man 
skriver uppsatser och presenterar materialet man jobbar med eller att man håller föredrag och 
berättar om det. Detta kan underlätta och identifiera vissa oklarheter och funderingar som kanske 
finns hos eleven (ibid. s. 399). 

Princip fem tar upp vikten av att öka den positiva förstärkningen. Lärarens attityd samt inledande 
handlingar och interaktioner med klassen är kritiska och sätter stämningen för resten av terminen. 
Artikeln beskriver det med följande meningar:

Providing structure and setting clear rules and expectations while doing so in 
a positive manner is crucial for the smooth and effective functioning of your 
classroom. Students need structure and will work to meet whatever 
expectations you set forth provided they are done so in an encouraging 
manner (ibid. s. 399).

Princip sex handlar om att skapa pågående stöd och hjälp för studenter. Detta avsnitt i artikeln tar 
upp studenters rätt att kunna kommunicera med sina lärare utanför lektionstillfällena. Internet 
beskrivs att vara av stor betydelse och att eleverna ska kunna få svar från sina lärare eller 
professorer inom 24–48 timmar via mail. Ett annat sätt att skapa detta stöd kan vara att bjuda in 
gästföreläsare som kan erbjuda kunskap som de fått ute i verkliga livet (ibid. s. 401–402).

Den sjunde principen berör bedömning och handlar om att det som eleverna eller studenterna jobbar 
med måste kunna bedömas på något sätt. Denna princip anser jag går hand i hand med punkt åtta i 
listan över generella principer för kvalitativt god undervisning i boken Utmärkt undervisning. 
Det beskrivs där att en målorienterad bedömning är betydelsefull eftersom läraren använder en 
blandning av formella och informella bedömningsmetoder för att följa elevens utveckling mot 
lärandemål (Håkansson & Sundberg, 2012 s. 85). 

Den sista principen handlar om att elever och studenter måste få fortlöpande feedback från lärare 
och professorer. Detta ska de kunna få både på uppgifter, uppsatser och större prov. De skriver i 
artikeln att mycket forskning visar på att man genom att erbjuda grundläggande och innehållsrik 
feedback kan skapa en större inlärning hos eleverna eftersom de då får ta till sig informationen och 
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lära sig att förbättras omgående (Jonson, Moon 2014, s. 404).
Jag har också tagit del av Eva Nikolajsens avhandling i form av en artikel vid namn Vad är bra 
undervisning? (2005). Denna artikel presenteras i tidningen Den Nationella Forskarskolan i 
Pedagogiskt Arbete (NaPA). Det som har studerats är hur elever, utifrån sin egen erfarenhet, 
beskriver sina tankar och föreställningar om undervisning. Nikolajsens artikel redovisar en 
intervjuundersökning med 30 elever i två sydsvenska samhällen. Eleverna som har deltagit i 
intervjuundersökningen går i årskurserna sex samt sju och de har ombetts att försöka definiera vad 
de menar med bra undervisning. Elevernas svar har sedan kategoriserats i olika faktorer. Dessa 
innefattar: 

1. Faktorer som direkt berör läraren och lärarens agerande. 
2. Faktorer som bara indirekt berör läraren. 
3. Resultat av undervisningen. 
4. Elevmedverkan. 

Inom ramen för den första faktorn talas det om att lärarens roll i sammanhanget är väldigt viktig. 
Eleverna önskar att läraren ska vara lyhörd, ha humor och vara kunnig. Lärarens arbetsmetoder ska 
vara bra och uppgifterna intressanta. Det skrivs också att det är viktigt med en fruktbar dialog för att  
respekt och en ömsesidig förståelse ska kunna uppnås. Något av det första som eleverna tar upp 
som exempel på bra undervisning är att läraren ska kunna förklara bra och berätta bra. Detta 
innefattar både sättet att agera och rösten (Nikolajsen 2005, s. 252). Det är viktigt för eleverna att 
läraren bryr sig om dem och hur de klarar sitt arbete och även att eleverna känner att läraren lyssnar 
på dem. Eleverna menar också att det är viktigt att de kan känna förtroende för både lärare och 
rektor. När det gäller undervisningsmetoder framkommer det att eleverna verkar uppskatta det 
mesta utom enformighet. Lärarna måste variera sin undervisning och sina uppgifter (ibid. s. 255). 
Det beskrivs i artikeln att elevernas inställning till ett ämne för det mesta verkar vara ihopkopplat 
med vad eleverna tycker om läraren som undervisar i ämnet (ibid. s. 254). Vidare framkommer det 
att god undervisning även präglas av instruktioner som ges lite i taget, korta genomgångar och att 
en tydlig hjälp erbjuds till de som behöver det. Eleverna vill veta vad som förväntas av dem och ha 
inflytande över det som händer i klassrummet.   
Det som genomsyrar elevernas föreställningar om god undervisning är deras uppfattningar om en 
bra lärare. Resultatet som framkommer visar bland annat att läraren och lärarens engagemang har 
en mycket stor betydelse i undervisningen.

2.1 Övrig Litteratur 

Katarina Lundell (1999) har genomfört en studie kring elevers syn på hur skolan ska vara. Lundells 
text är publicerad i Didaktikens carpe diem, sammanställd av Thomas Kroksmark (1999). I studien 
valde Katarina Lundell att använda sig av en kvalitativ metod med djupintervjuer. Studien kanske 
inte är så tillförlitligt eftersom den endast är genomförd med ett fåtal elever samt att den är 
genomförd på en skola där författaren själv är verksam. Genom dessa djupintervjuer har hon fått 
fram fem viktiga faktorer för vad som utgör en bra och trivsam skola. Tre av dessa fem faktorer 
anser jag kan associeras med själva undervisningen, vilket är intressant och relevant för mitt eget 
arbete. De tre faktorerna beskrivs på följande sätt:

Lärarna i klassen ska bry sig om eleverna. Denna faktor handlar om lärarnas attityder mot eleverna. 
Eleverna påpekar vikten av att man vill bli vänligt bemött och respekterad. Läraren ska ta sig tid att 
lyssna och ta tillvara på elevens synpunkter. 
Undervisningen ska hålla god kvalitet. När det gäller undervisningen vill eleverna ha en varierad 
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undervisning med både individuellt arbete men även grupparbeten. De önskar fler genomgångar, 
men också självständiga studier. Eleverna vill vara med och påverka sin skolgång. 
Elevgruppens storlek ska kunna variera. Denna tredje faktor beskriver att en bra skola även ska 
kunna erbjuda grupper med färre elever. Eleverna vill att alla ska kunna få den hjälp de behöver. 
Oavsett om man är långsam eller snabb ska man ha en chans att komma vidare (Lundell 1999, s. 
40–41). 

2.2 Sammanfattning: Kategorisering av faktorer

För att koppla detta till mina frågeställningar har jag med hjälp av den forskning jag hittat försökt 
att få en bild av vad som utmärker lyckad undervisning.

Jag kommer att leta i den tidigare forskning jag hittat för att se om det kan finnas några 
gemensamma faktorer som kan kopplas till en lyckad undervisning i musikteori. Faktorerna 
kommer att sorteras i olika kategorier där jag anser att de hör hemma och sedan byggs 
enkätfrågorna utifrån dessa kategorier. Dessa enkätfrågor kommer att ligga till grund för min egen 
datainsamling. Det resultat som sedan kommer att visa sig kanske kan peka på att någon kategori är 
av större betydelse än någon annan. Som tidigare nämnts är detta kopplat till ämnet musikteori.

Den första kategorin jag kommer att välja är närvaro. En stark närvaro hos läraren eller professorn 
har genomsyrat all den forskning jag hittills hittat om lyckad undervisning. 
I artikeln Factors related to successful teaching by outstanding professors: An interpretive study 
beskriver författarna Jeanette Rossetti och Patricia G. Fox närvaro som en av de fyra huvudfaktorer 
som kom fram i deras undersökning. Princip nummer 1 (Uppmärksamma elevers individuella 
behov), 3 (Lära ut med varierade metoder) och 5 (Lärarens attityd och interaktioner med klassen) i 
Jonson och Moons artikel How to be a successful classroom teacher anser jag kan kopplas ihop 
med en framträdande närvaro hos den som undervisar. I boken Utmärkt undervisning av Jan 
Håkansson och Daniel Sundberg benämns på sidan 84–85 vissa generella principer för vad som 
kännetecknar kvalitativt god undervisning. I denna lista anser jag att punkt 3 (Ett sammanhållet 
innehåll) och punkt 10 (Att förstå vad undervisningen går ut på) kräver en stark närvaro hos läraren. 
Närvarofaktorn kan även sättas i relation till Nikolajsens avhandlingsarbete där det bland annat 
framkommer att läraren ska vara lyhörd och kunna förklara bra. Vikten av en fruktbar dialog 
poängteras.  

Den andra kategorin kommer att bygga på entusiasm. Även här har entusiasm hos den som 
undervisar funnits med som en betydande del i den forskning jag hittat. Entusiasm benämns i Fox 
och Rossettis artikeln som en av de fyra huvudfaktorer som kom fram i samband med deras 
undersökning. I Jonson och Moons artikel handlar princip 2 (förstärka elevers inre motivation) och 
5 (Lärarens attityd och interaktion med klassen) om elevers motivation och lärarens interaktion med 
samt attityd till eleverna. För att skapa motivation och goda relationer till eleverna anser jag att 
entusiasmen hos läraren är en viktig ingrediens. Punkt 6 (Bygga upp elevernas engagemang i 
uppgifterna) i Håkanssons och Sundbergs lista över generella principer för kvalitativt god 
undervisning talar om förmågan att bygga upp elevernas engagemang i uppgifterna. Detta är 
förmodligen väldigt svårt att göra utan någon entusiasm. I Nikoljasens artikel beskrivs det bland 
annat att lärarens engagemang är av stor vikt för undervisningen samt att läraren ska ha humor och 
vara kunnig. Detta är faktorer som enligt mig förutsätter en viss entusiasm hos den som undervisar.    

Nästa kategori kommer att beröra elevers rätt att få stöd och hjälp i undervisningen. I boken 
Utmärkt undervisning är det tre punkter i listan över generella principer på sidan 84–85 som jag 
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anser kan associeras med detta.
 
Det är punkt 1 (Ett stödjande och omhändertagande klassrumsklimat) , punkt 4 (Ett reflekterande 
samtalsklimat) och punkt 6 (Bygga upp elevernas engagemang i uppgifterna). Artikeln How to be a 
successful classroom teacher anser jag berör detta i den sjätte principen (skapa pågående stöd och 
hjälp för studenter). Vikten av att kunna få stöd och hjälp om man behöver det beskrivs även i Eva 
Nikolajsens artikel, Vad är god undervisning? (2005), av eleverna som en faktor för bra 
undervisning.     

Min fjärde och sista kategori handlar om att omsätta det man lär sig till något praktiskt. Den 
sistnämnda artikeln anser jag berör detta i princip nummer fyra. Där beskrivs vikten av att man ska 
få omsätta det man gör i praktiken. Detta kan förstås ske på olika sätt. Boken Utmärkt undervisning 
tar upp detta i form av punkt nummer 5 i listan på sidan 84–85. Där står följande: I den dagliga 
undervisningen behövs dessutom praktiska övningar och tillämpningsövningar. Även de tre faktorer 
som jag beskrev tidigare från studien av Katarina Lundell (1999) anser jag ha berört och kan 
associeras med  åtminstone de tre första grupperna som nämnts ovan.  

Dessa fyra kategorier ligger till grund för mig när jag ska formulera frågor inför min datainsamling. 
Syftet är inte att upprepa en tidigare studie utan snarare att försöka få reda på vilka principer som är 
viktigast för eleverna i ämnet musikteori.   

3. Metod
 
Jag har försökt att hitta gemensamma faktorer i forskningsmaterialet med syftet att försöka definiera 
lyckad undervisning. I min sammanställning av tidigare forskning har jag även fått en tydligare bild 
av hur elevperspektivet ser ut inom undervisning och lärande. Denna sammanställning har i sin tur 
gjort att jag har kunnat formulera frågor till min egen datainsamling. Min datainsamling kommer att 
genomföras med hjälp av en kvantitativ metod, nämligen en enkätundersökning. Denna 
undersökning genomfördes den 26 och den 27 januari år 2015 på en gymnasieskola med ett estetiskt 
program i södra Sverige. Enkäten har jag konstruerat på egen hand. Enkätfrågorna är baserade på ett 
antal perspektiv som återkommit i forskning och studier kring elevperspektivet och även kring 
framgångsfaktorer för undervisning. (Se bilaga s. 23)

Anledningen till att undersökningen genomförts med hjälp av en kvantitativ metod är att den kan 
göras på ett förhållandevis stort urval elever i relation till tiden. Den kan förmodligen hjälpa mig att 
se mönster och dra slutsatser. Resultatet kommer att presenteras i form av en tabell och då kommer 
jag förhoppningsvis att kunna besvara min forskningsfråga: Vilka faktorer tycker gymnasielever är 
viktiga för en lyckad undervisning i ämnet musikteori? 

3.1 Urval

Urvalet har skett genom att jag har kontaktat en musiklärare på min senaste VFU-plats. Genom 
honom har möjligheten uppstått att få genomföra undersökningen med två gymnasieklasser som går 
det estetiska programmet. Detta blir totalt fyra mindre grupper som alla läser musikteori. Urvalet är 
ett så kallat bekvämlighetsurval då elever har inkluderats vid en skola där jag tidigare har etablerat 
en kontakt. Detta har till viss del kombinerats med ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att 
undersökningen kan utvidgas efterhand via en kontakt som kan tipsa om flera som skulle kunna 
ställa upp på undersökningen. Detta beskrivs i Annika Eliassons bok Kvantitativ metod från början, 
(2013), på sidan 50.    
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3.2 Enkät 

Min enkätundersökning har i huvudsak två syften. Jag vill dels veta vad eleverna tycker är viktigast 
för att åstadkomma en lyckad undervisning i ämnet musikteori och dels vill jag diskutera detta i 
relation till den tidigare forskningen som presenterats i tidigare avsnitt. Påståendena eller faktorerna 
som ingår i enkäten har konstruerats utifrån definitioner av lyckad undervisning som jag hittat i 
tidigare forskning, vilket gör att syftet även blir att se om det är någon eller några faktorer som får 
mer röster än andra. Enkäten utgörs av fem frågor som alla inleds med rubriken ”Jag tycker att 
lektionerna är bra när...”och följs sedan av fyra påståenden som eleverna ska rangordna. Dessa är i 
sin tur konstruerade av mig efter definitioner av lyckad undervisning som baseras på forskning. 
Påståendena syftar till att få en bild av hur eleverna prioriterar bland viktiga faktorer när det 
kommer till undervisning i musikteori. Detta har klargjorts för eleverna eftersom det kunde vara en 
risk i att de inte kunde bestämma sig när de besvarade enkäten. Alla faktorer eller påståenden som 
presenterats i enkäten har genom forskning visat sig vara viktiga för en lyckad undervisning. Det 
blir i denna enkätundersökning därför fokus på att se vilka påståenden som är av störst betydelse för 
eleverna i ämnet musikteori. 

För att få större inblick i frågor som kretsar kring kvantitativa metoder och enkäter har jag använt 
mig av boken Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik av Göran Ejlertsson. Mitt val blev att 
genomföra en gruppenkätundersökning med gymnasieelever som läser musikteori. En gruppenkät 
innebär att enkäterna kan distribueras samtidigt till personer som regelbundet träffas i en lokal, till 
exempel elever i ett klassrum. Enkäterna delas ut såväl som besvaras och samlas in. Detta sker i ett 
sammanhang. Fördelen med detta är att svarsfrekvensen normalt är förhållandevis hög vid 
gruppenkäter (Ejlertsson 2014, s. 10–11). Påståendena om undervisningen ska rangordnas på en 
ordinalskala. Detta är en skala som uttrycker gradering och rangordning. Den säger något om vad 
som är högst och lägst men inte hur mycket högre eller lägre och kan användas för att utläsa 
människors prioriteringar. Påståendena har alla en huvudrubrik som lyder: Jag tycker att 
undervisningen är bra när... Varje rubrik följs av fyra påståenden som ska rangordnas med siffrorna 
1–4, där 1 är det viktigaste. 

En risk med denna rangordning av påståenden kan vara att eleverna har svårt för att bestämma sig. 
Eftersom dessa påståenden har baserats på perspektiv som förekommer i forskning och studier kring  
framgångsfaktorer för undervisning blir alla viktiga. Eleverna har därför informerats om att det inte 
handlar om att finna ett svar som är ”rätt” utan mer om vad som är extra viktigt för dem. Ett annat 
problem kan vara att eleverna förknippar vissa påståenden med olika lärare som de eventuellt har 
haft bra eller dåliga erfarenheter av. Jag har därför i min information till eleverna bett dem tänka på 
att de olika påståendena som framkommer i enkäten ska associeras med själva undervisningen i 
musikteori.

3.3 Genomförande och analys

Musikläraren kontaktades via mail ungefär två till tre veckor innan undersökningstillfället. Läraren 
informerades om enkäten och gav mig sedan tillåtelse att genomföra den i början samt i slutet av 
elevernas lektionstillfällen. Enkäten har genomförts som en gruppenkät i ett klassrum på skolan. 
Den har delats ut, besvarats och samlats in vid ett och samma tillfälle. Enkäten genomfördes på 
skolan vid två tillfällen. Två grupper genomförde enkäten vid varje tillfälle, vilket gjorde att det 
blev totalt fyra grupper.

Materialet har skrivits in och även analyserats samt bearbetats i datorprogrammet Excel. Frågorna 
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har analyserats individuellt och fokus har då legat på att ta reda på under vilket påstående eleverna 
placerade sin 1:a någonstans. När en elev har skrivit en 1:a vid ett påstående innebär det att just det 
påståendet är viktigast för eleven i fråga. Detta presenteras i procentsatser. Varje fråga följs av fyra 
påståenden som alla var och en för sig tillhör en av de fyra grupperna som presenterats tidigare, i 
avsnittet om tidigare forskning. Dvs. det handlar om närvaro, praktisk omsättning, stöd och hjälp 
samt entusiasm. Varje grupp finns representerad efter varje fråga i form av ett påstående. I resultatet 
kommer det därför visa sig hur fördelningen ser ut emellan dessa fyra grupper, vilket blir intressant  
att återkoppla till min forskningsöversikt. 

I analysarbetet har jag valt att fokusera på vad eleverna prioriterade högst dvs var de placerade sin 
1:a någonstans. Vid närmare eftertanke är det möjligt att enkäten borde har utformats för att mer 
symbolisera detta redan från början. Frågorna kunde istället ha inletts med ”Ringa in det alternativ 
du tycker är viktigast för en lyckad undervisning”. En annan aspekt av detta är att det då möjligtvis 
hade blivit svårare för eleverna att genomföra enkäten eftersom de tvingas att utesluta alla alternativ 
förutom ett. I och med att rangordningen finns kan jag se hur de prioriterar samtidigt som de känner 
att alla alternativ får en plats och att inget elimineras helt. I analysarbetet har det angivits hur många 
1:or varje påstående har mottagit samt hur många procent detta utgör i förhållande till det totala 
antal elever som genomförde undersökningen. Något som bör tas i beaktande när man läser av 
antalet i procent är att det var ett väldigt begränsat antal elever som besvarade enkäten. När man 
läser av ett relativt högt procenttal i enkäten får man tänka på att det inte är någon stor mängd elever 
som utgör detta tal. 

Något som kan bli en risk i denna undersökning är att en del påståenden kanske inte är så väl 
associerade med deras respektive grupp. Detta gör att det ibland blir svårt att koppla svaren till en 
av mina fyra grupper, men det finns ändå intressanta svar som undersökningen resulterat i.     
Undersökningen är även väldigt begränsad vilket gör att jag inte kan dra några större slutsatser 
utifrån mina resultat, men man kan ändå i undersökningen se vissa tendenser som är värda att 
kommentera.  

3.4 Bortfall

Vid det första tillfället när enkäten genomfördes med två elevgrupper var totalt tre elever 
frånvarande av fjorton stycken. Dessa elever går i årskurs ett på gymnasiet. Vid det andra tillfället 
genomfördes enkäten också med två elevgrupper och då var det bara en elev som var frånvarande 
av tolv stycken. Detta var elever som gick i årskurs två på gymnasiet. 

Totalt var 22 elever närvarande av 26 stycken. Alla 22 elever som var närvarande valde att 
genomföra enkäten. I min analys ingår därför 22 elevsvar. Svarsfrekvensen var därmed relativt hög 
bland de elever som deltog.

3.5 Etiska överväganden

I uppsatsen kommer skolan och eleverna att behandlas anonymt. Informationen om och 
genomförandet av undersökningen har skett i riktlinjer med Vetenskapsrådets (2002) fyra 
forskningsetiska principer; dessa beskrivs också på sidan 32 i boken Enkäten i praktiken, en 
handbok i enkätmetodik av Göran Ejlertsson. Den första principen är Informationskravet och 
innebär att deltagarna ska informeras om enkätundersökningens syfte och om att det är frivilligt att 
delta. Den andra principen är Samtyckeskravet och innebär att deltagarna i en undersökning har rätt 
att själva avgöra om de vill delta eller inte. 
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Den tredje principen är Konfidentialitetskravet. Detta krav säger att deltagarnas identiteter ska 
skyddas och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Den fjärde principen är Nyttjandekravet och innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer 
endast får användas för det ändamål enkäten avser och som informerats om. 

Eleverna har informerats om enkätens syfte samt att deras svar är och förblir anonyma. De har även 
informerats om vikten av deras deltagande, men samtidigt också om att deltagandet är frivilligt. 

3.6 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet innebär huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Har frågan hög reliabilitet 
ska det slumpmässiga felet vara litet (Ejlertsson 2014, s. 107). Ejlertsson skriver vidare att frågorna 
ska vara så stabila att om personer svarar på samma frågor vid upprepade tillfällen ska de svara 
likadant varje gång. Svaren ska också vara desamma oberoende av vem som genomför 
undersökningen eller i vilket sammanhang (ibid. s. 111). I detta fall har förmodligen min 
undersökning en del brister när det kommer till reliabiliteten då jag inte haft möjlighet att återskapa 
undersökningen och kontrollera resultatet. Min enkät har annars varit identisk för alla elever. 
Eleverna har fått samma information och utsatts för en liknande situation. 

Med validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga med 
hög validitet ska ha inget eller litet systematiskt fel (ibid. s. 107). När det gäller validiteten i min 
undersökning anser jag att frågorna mäter det de avsett att mäta. Validiteten är relativt hög eftersom 
jag använder mig av en enkel och vedertagen kvalitativ metod som innefattar procentuträkning. 
Genom svaren får jag riktlinjer utifrån elevernas uppfattningar om undervisningen. Det går alltid att 
fundera kring hur svaren hade blivit med andra påståenden att värdera, men det är för mig svårt att 
få en uppfattning om. Påståendena har konstruerats utifrån kriterier för god undervisning som har 
presenterats i min forskningsöversikt. Några generella slutsatser kommer inte att kunna dras då jag 
bara undersökt fyra elevgrupper på en och samma skola. I mitt forskningsresultat ska därför bara 
hänsyn tas till de tillfrågade eleverna.

4. Resultat

Nu kommer enkätundersökningen att presenteras fråga för fråga i form av tabeller. I varje tabell 
finns varje fråga representerad med fyra påståenden eller svarsalternativ. Tabellen innehåller även 
två kolumner till höger om påståendena. I den första kolumnen anges hur många 1:or varje 
påstående har fått och i den andra anges hur mycket detta utgör i procent i förhållande till det totala 
antalet elever. Det totala antalet elever står också angivet i tabellen. Resultatet av 
enkätundersökningen kommer även att presenteras, utvärderas och sammanfattas. Detta kommer att 
ske med utgångspunkt i varje frågas individuella resultat. 
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Det som framgår av elevernas svar i den första frågan är att de prioriterar faktorer som har med 
lärarens egenskaper att göra. Utvecklingen av undervisningen och ett brinnande intresse för ämnet 
musikteori är enligt mig starkt förknippat med läraren. Om dessa alternativ, som båda fick 41%, ska 
placeras in i mina kategorier är det under närvaro och entusiasm. En utveckling av undervisning 
kräver att läraren är närvarande i det hen arbetar med och ett brinnande intresse visar på entusiasm 
hos den som undervisar. Anledningen till varför resultatet ser ut på detta sätt i den första frågan är 
svår att spekulera i. Det nämns inte något om att dessa två faktorer, som båda fick 41%, skulle vara 
viktigare än några andra faktorer i den litteratur som jag funnit. Det jag kan konstatera är att 
faktorerna genomsyrar majoriteten av de böcker samt artiklar som jag nämnt i mitt avsnitt om 
tidigare forskning och litteratur. Faktorer som berör läraren och lärarens egenskaper framhävs 
speciellt i Eva Nikolajsens artikel. Min förväntning var att faktorn som berör praktiska övningar 
skulle få betydligt större procentantal i ett ämne som musikteori. I denna frågan får den 0%. Viktigt 
att nämna är dock att här presenteras endast vad eleverna röstat fram som prioritet nr 1. Det skulle 
ju kunna vara möjligt att faktorn som innefattar praktiska övningar hade fått ett större procentantal 
om elevernas prioritet nr 2 eller 3 hade presenterats i resultatet. Nedan presenteras fråga 2.
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I den andra frågan prioriteras även här faktorer som har med lärarens sätt att arbeta på och lärarens 
sätt att vara. Den första faktorn i fråga två berör lärarens förmåga att ta hänsyn till elevernas nivå 
och fick 36% av rösterna. Denna faktor placeras enligt mig in i närvarokategorin. Lärarens förmåga 
att anpassa undervisningen till eleverna kräver en närvarande lärare. Den faktor som fick högst 
procentantal i fråga två, nämligen 41%, var den som berörde lärarens engagemang och 
uppmuntrande. Dessa egenskaper hos en lärare associeras ofta med entusiasm och därför placerar 
jag denna faktorn i kategorin med samma namn. Entusiasm benämns även i flera av artiklarna som 
nämnts tidigare. Fox och Rossetti (2009) får fram entusiasm som en av fyra huvudfaktorer för att 
bedriva en lyckad undervisning. Att den tredje faktorn, som kan associeras med reflektion, bara får 
9% kan eventuellt bero på elevernas ålder. Möjlighet till reflektion och diskussion kan eventuellt 
vara något som eleverna finner viktigare när de blivit lite äldre och då fått mer erfarenhet av ämnet 
musikteori. Personligen såg jag inte reflektion som något av större vikt i början på gymnasiet. Hade 
undersökningen genomförts med elever i årskurs 3 hade kanske resultatet sett annorlunda ut.

         

Det som framgår i den tredje frågan är att det inte är lika jämnt mellan de två svarsalternativen som 
har med närvaro och entusiasm att göra. Här prioriteras istället alternativet som beskriver att eleven 
känner sig motiverad och vill lära sig mer om ämnet. Detta alternativ får hela 64% av rösterna. Jag 
har även placerat detta alternativ i kategorin som associeras med entusiasm. Om inte läraren har 
något engagemang eller intresse för musikteori tror jag att det blir svårt för eleverna att känna sig 
motiverade. I den litteratur och forskning som redovisats tidigare i uppsatsen nämns inget som 
antyder att motivation skulle vara en högprioriterad faktor. Det nämns däremot att motivation kan 
skapas genom att läraren i fråga har en god kommunikation och interaktion med eleverna. Det som 
benämns i litteraturen som eventuellt skulle kunna öka elevernas motivation är bland annat att 
bygga upp deras engagemang, visa entusiasm samt att ha en god dialog med dem. Att det första 
alternativet bara får 14% av rösterna stämmer inte med vad jag trodde i början av detta 
uppsatsarbete. Själv trodde jag att detta alternativ skulle dominera i denna fråga. Det kan vara så att 
om det bedrivs en varierad undervisning med olika moment i ett ämne som musikteori kanske 
många elever upplever det som rörigt och möjligen ännu svårare. Eleverna kanske känner sig mer 
bekväma med ett par moment som upprepas väldigt mycket. Detta kan leda till att de tragglar och 
repeterar det om och om igen vilket kanske är precis vad som behövs för att lära sig ämnets olika 
delar. Musikteori består bland annat av notläsning och gehörsövningar, vilket enligt mig är moment 
som kräver mycket repeterande. Nu kommer fråga 4 att presenteras.
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Det som kan läsas ut från elevernas svar i den fjärde frågan är att de även här prioriterar ett 
alternativ som bygger på lärarens egenskaper. I det här fallet är det lärarens positiva attityd till 
eleverna och ämnet. Detta alternativ dominerar och får hela 59% av rösterna. Alternativet är av mig 
placerat i kategorin som bygger på närvaro. Detta är ett alternativ som bygger på lärarens 
interaktion och kommunikation med eleverna. Det beskrivs i och genomsyrar de flesta av böckerna 
samt artiklarna som presenterats i avsnittet om tidigare forskning. Lundell (1999) beskriver detta 
som en viktig i faktor vilket även nämns i hennes studie som handlar om elevers syn på hur skolan 
ska vara. Nikolajsen (2005) benämner också en fruktbar dialog som något av stor betydelse. Att det 
tredje alternativet, som nämner användandet av instrument, bara får 9% av rösterna förvånar mig. 
Det skulle enligt mig göra musikteorin mer praktisk och lättare att förstå samt att den blir lättare att 
tillämpa i andra situationer. Svårigheten ligger förmodligen i att eleverna spelar många olika 
instrument. Ibland används små keyboards för att förklara vissa moment men detta kan säkert i 
många fall bara skapa mer förvirring hos exempelvis en elev som inte har piano eller keyboard som 
sitt huvudinstrument. De elever som dessutom har väldigt lätt för den teoretiska delen kanske inte 
ser något behov av att använda instrument i undervisningen. Något som kan nämnas så här långt är 
att alternativ som har med lärarens egenskaper och arbetssätt att göra domineras. Nu till den femte 
och sista frågan.
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I den femte och sista frågan framgår det återigen att det första alternativet som jag placerat i 
närvarokategorin prioriteras. Alternativet beskriver vikten av att läraren har en god kommunikation 
med eleverna och att hon eller han kan förklara på ett sätt så att eleverna förstår. Detta alternativ får 
41% av rösterna och följs av alternativ två som får 32% av rösterna och beskriver vikten av att 
kunna använda musikteorin i andra situationer. Att det första alternativet får 41% av rösterna är 
enligt mig inte konstigt. Lärarens goda kommunikation och interaktion med eleverna är något som 
framhävs i mycket av den litteratur jag funnit. Mina personliga erfarenheter säger också att detta är 
ett alternativ som borde prioriteras. Enligt mig är god kommunikation och interaktion väldigt viktigt 
i vilket ämne du än undervisar i. Det andra alternativet får 32% vilket stämmer enligt mitt eget 
antagande som var att detta alternativ skulle få relativt många röster. Däremot finner jag det lite 
märkligt att i föregående fråga fick det andra alternativet, vilket berörde användandet av instrument 
som hjälpmedel, endast 9% av rösterna. Här var tanken att man skulle kunna se likheter eftersom 
dessa alternativ bygger på varandra. Att få möjlighet att använda instrument som hjälpmedel i 
undervisningen skulle enligt mig kunna underlätta musikteorins integration med andra ämnen. Det 
skulle med andra ord bli lättare att se musikteorins nytta i andra situationer. Det som möjligen har 
skett är att eleverna inte har sett eller tänkt på den kopplingen. Något som bör nämnas är att det 
säkert finns många sätt att integrera musikteori i andra ämnen och eleverna kanske inte ser detta 
som det optimala sättet. De kan med andra ord föredra andra metoder för att kunna omsätta det i 
praktiken eller i andra situationer.

Nu följer ett diskussionsavsnitt där uppsatsen och undersökningens olika resultat samt aspekter 
kommer att diskuteras mer djupgående. Diskussionen kommer att kopplas till litteratur samt egna 
tankar och erfarenheter.                

5. Diskussion

Resultatet av denna undersökning visar hur eleverna prioriterar bland faktorer som berör en lyckad 
undervisning i musikteori. Mitt försök att kategorisera elevernas svar utifrån egna ”teman” visade 
sig vara svårare än väntat. De resultat som framkommit av undersökningen är förmodligen mer 
intressanta i relation till vidare forskning än till att använda för att dra några konkreta slutsatser av 
undervisningen. Resultatet kommer nu att diskuteras, först med utgångspunkt i varje frågas 
individuella resultat och sedan som helhet. En koppling kommer även att göras till den forskning 
som hittats.

Det som överraskade mig i den första frågan var att alternativet som innebar praktiska övningar fick 
0%. Min uppfattning har tidigare varit att mer praktiska övningar skulle få relativt många röster av 
eleverna eftersom ämnet musikteori då blir mer integrerat i andra ämnen istället för att det riskeras 
att bli isolerat. Enligt min uppfattning och mina erfarenheter är detta något som borde få större 
uppmärksamhet. Som nämnts tidigare går det dock inte att dra för stora slutsatser av detta i och med 
att det inte är en tillräckligt stor elevgrupp som genomfört undersökningen, men det är ändå värt att 
kommentera enligt mig.
Något annat som jag tycker är intressant att påpeka är att i både fråga ett och två prioriterades 
alternativ som hade med lärarens egenskaper samt hur läraren jobbar att göra.

I den tredje frågan fick det första alternativet relativt mycket färre röster än i de två föregående 
frågorna. Anledningen till detta kan självklart diskuteras. Tidigare har undervisningens utveckling 
fått ganska många röster och det första alternativet i denna tredje fråga, som bygger på att 
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undervisningen ska vara varierad och innehålla olika moment, kanske inte uppfattas som ett sätt att 
utveckla undervisningen på. Det är möjligt att eleverna inte ser variationen som något viktigt i sig, 
men den kanske får en större betydelse om den framgår som ett sätt att utveckla undervisningen på. 
Det svåra i att formulera påståenden eller alternativ som till största del ska symbolisera ett liknande 
”tema” är att de kan uppfattas och tolkas på olika sätt av eleverna. Min egen tolkning stämmer 
förmodligen inte alltid med hur eleverna tolkar det som står i enkäten.

Det intressanta med svaren på den fjärde frågan är att det första alternativet, som berör närvaro, nu 
får flest röster av eleverna. I formuleringen av alternativet kan det finnas svårigheter i att förknippa 
det med närvaro. Det kan även förknippas till viss del med en stark entusiasm hos läraren. Detta gör 
att det förmodligen blir svårt att dra några slutsatser i förhållande till de kategorier jag har gjort. Att 
alternativet som beskriver användandet av instrument som hjälpmedel bara får ett fåtal röster 
förvånar mig även i denna fjärde fråga. I inledningsfasen av detta uppsatsarbete trodde jag att 
svarsalternativ som berörde praktiska övningar och hjälpmedel skulle dominera mer än vad de gör. 
Det ska tilläggas att två av undersökningsgrupperna gick i årskurs 1 på gymnasiet och de har då inte 
haft musikteori lika länge som de elever som går i årskurs 2. Elever i årskurs 1 kan därför möjligen 
ha svårt att avgöra vad som är viktigt eftersom det kan bli något som de inser senare under 
gymnasietiden.

I fråga fem har nio personer röstat på det första alternativet och sju på det andra. Skillnaden blir 
alltså bara två personer medan procenttalet blir större eftersom det inte är någon stor grupp elever 
som deltagit. Det är trots detta ännu en gång alternativet som beskriver lärarens egenskaper som får 
flest röster. Att alternativ två, som bygger på praktisk tillämpning, kommer på andra plats var väl 
mer likt min förväntning i början. I mitt inledande arbete med enkäten trodde jag att alternativ som 
beskrev praktisk nytta och en integration av musikteori i andra ämnen skulle domineras bland 
rösterna. 

Nu kommer resultatet att diskuteras som helhet samt kopplas till den tidigare forskning som hittats.  
Jag kommer då inte att dra några slutsatser utifrån mina egna kategorier. Anledningen till detta är, 
som jag nämnt tidigare, att det finns en stor svårighet i att formulera flera alternativ eller påståenden 
som alla ska symbolisera ett liknande ”tema”, vilket har visat sig i resultatet. Därför beskrivs 
elevernas svarsresultat var för sig och sätts sedan i relation till varandra, dvs att varje frågas högst 
prioriterade alternativ jämförs. Detta görs för att försöka hitta gemensamma faktorer mellan 
prioriteringarna som eleverna gjort.

Här följer en lista över de påståenden som flest elever ansågs vara viktigast:

� Fråga 1: Det vi lär oss utvecklas på ett bra sätt och i en lagom takt, samt att läraren brinner 
för det han eller hon undervisar i. (Båda alternativen fick 41%)

� Fråga 2: Läraren är engagerad och uppmuntrar oss att lära.

� Fråga 3: Jag som elev känner mig motiverad och vill lära mig mer.

� Fråga 4: Läraren har en positiv attityd till eleverna och ämnet.

� Fråga 5: Läraren har en god kommunikation med eleverna och kan förklara på ett sätt så att 
jag förstår.
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Det som man bland annat kan läsa ut från dessa prioriteringar som eleverna har gjort är att många 
påståenden är kopplade till läraren. Detta gäller både lärarens arbetssätt och egenskaper. Att 
eleverna vill känna sig motiverade kan även associeras med läraren till en viss del. I ett läraryrke 
finns möjligheten att motivera elever genom till exempel engagemang, uppmuntran eller genom en 
positiv attityd. Vikten av att lektionerna är förenade med tid till övning, praktisk tillämpning, 
reflektion och variation blir i denna undersökning inte lika påtaglig. En aspekt att belysa i denna 
situationen är hur elevernas relation till läraren eventuellt har påverkat deras svarsresultat. Goda 
eller dåliga relationer till läraren i ämnet kan ha påverkat resultatet som är väldigt präglat av läraren. 
En god relation till läraren kan vara en anledning till att resultatet dominerats av faktorer som berör 
lärarens egenskaper. Detta kan även en dålig relation till läraren ha orsakat eftersom eleverna då 
möjligen uppmärksammar det som eventuellt saknas hos läraren.  

En annan aspekt att beröra är att dessa faktorer kan ändras med tiden i takt med att eleverna 
möjligen får andra uppfattningar om vad som är viktigt. Denna aspekt berör framförallt eleverna i 
årskurs 1 enligt mig. Detta med anledning av att deras åsikter förmodligen ändras i takt med att de 
har musikteori under en längre period. Om undersökningen endast genomförts med elever från 
årskurs 3 hade kanske resultatet blivit annorlunda eftersom de då haft musikteori under en längre 
tid.

5.1 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare en sak att begrunda är om själva ämnet i sig, dvs musikteori, har påverkat resultatet. Det 
hade varit väldigt intressant att genomföra undersökningen med samma elevgrupper men att då 
associera den med ett annat ämne, som till exempel matematik. Detta med anledning av att 
musikteorin och matematiken har mycket gemensamt. Eftersom enkätfrågorna delvis inte är 
ämnesspecifika finns möjligheten att andra resultat hade visat sig i andra ämnen. En undersökning 
som hade varit mer omfattande skulle kunna syfta till att studera elevers prioriteringar i olika 
ämnen. Detta skulle kunna vara en idé som kan leda till ytterligare forskning inom området. Kan det 
vara så att lärarens egenskaper prioriteras i musikteori eftersom det är många som har svårt för det 
och att eleverna därför framhäver bra kvaliteter hos läraren som viktiga faktorer för att de ska förstå 
ämnet bättre? I anslutning till denna fråga kan det även vara av intresse att nämna hur elevernas 
respektive instrumentval kan ha påverkat resultatet i denna riktning. Är det möjligen så att vissa 
instrumentgrupper är lättare att integrera med musikteori, vilket i sin tur leder till att vissa elever har 
lättare för att förstå ämnet än andra? I samband med denna tanke uppstår en annan fråga, nämligen i 
vilken utsträckning musikteorin egentligen är involverad i elevernas instrumentlektioner och vad 
detta beror på i så fall? Detta är säkert en faktor som kan variera beroende på instrumentlärarens 
inställning till musikteori och dennes vilja att integrera det i instrumentlektionerna. 

En instrumentlärares inställning till och förmåga att integrera musikteorin kan säkert prägla eleven i 
fråga i viss mån. Att beröra vissa teoretiska aspekter under en instrumentlektion anser jag är bra 
samtidigt som det inte får bli något som stjäl fokus från arbetet med instrumentet. Det resulterar nog 
i en balansgång som kanske inte alltid är så lätt att åstadkomma. Det kan även vara så att läraren 
som undervisar i musikteori är väldigt duktig, vilket gör att eleverna då väljer alternativ som 
framhäver bra kvaliteter hos läraren eftersom de ser att det funkar bra under lektionerna med läraren 
i fråga? Detta är frågor som är svåra att få svar på i dagsläget, men det känns ändå som att det är 
relevanta frågor att nämna som en del i diskussionen.
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När det kommer till den tidigare forskningen som hittats har enkätens svarsalternativ baserats på 
denna. Hur eleverna än besvarat undersökningen har alternativen alltså hämtats från forskning på ett 
liknande tema. Mitt syfte var att undersöka hur eleverna prioriterar bland redan uppmärksammade 
faktorer för lyckad undervisning och sätta detta i relation till ämnet musikteori. Jag har inte 
upprepat en tidigare studie utan meningen för mig var att få svar på vilka av lärarens principer som 
upplevs viktigast för eleverna i ämnet musikteori.  
I forskningen som redovisats i början av uppsatsen listas faktorer som har visat sig vara viktiga för 
en lyckad undervisning. Det finns dock inget som framhäver läraren och lärarens egenskaper som 
något av extra stor vikt. Det är mer generella principer och faktorer som redovisas. 
I Eva Nikolajsens artikel beskrivs det däremot att elevernas inställning till ett ämne verkar för det 
mesta vara ihopkopplad med vad eleverna tycker om läraren som undervisar i ämnet (Nikolajsen 
2005, s. 254). Något av det första som eleverna tar upp i denna intervjuundersökning, som exempel 
på bra undervisning, är att läraren ska kunna förklara och berätta på ett bra sätt (ibid. s. 252). Det 
som genomsyrar elevernas föreställningar om god undervisning, enligt Nikolajsens artikel, är deras 
uppfattningar om en bra lärare. Resultatet som framkommer visar bland annat att läraren och 
lärarens engagemang har en mycket stor betydelse för undervisningen. 

I relation till denna intervjuundersökning gav min enkätundersökning ett liknande resultat dvs att 
läraren och lärarens egenskaper framhävdes som något av extra stor vikt bland svaren som eleverna 
gav. Vare sig Nikolajsens intervjuundersökning eller min egen enkätundersökning är speciellt 
omfattande undersökningar när det kommer till antalet deltagare. Innehållsmässigt är dock båda 
undersökningarna omfattande och har visat på kopplingar till läraren som undervisar. För att 
sammanfatta det hela så går det att utläsa vissa tendenser och gemensamma faktorer ifrån resultaten 
i min egen enkätundersökning samtidigt som man inte får glömma att undersökningen har ett 
alldeles för litet underlag för att några större generaliseringar ska kunna göras. Det bör också 
nämnas att resultatet av min enkätundersökning lägger ett stort fokus på läraren, vilket kan bli 
problematiskt. Eftersom eleverna är delaktiga i undervisningen har kanske de också ett ansvar för 
undervisningens resultat? Genom enkäten blir det väldigt lätt för eleverna att lägga över hela 
ansvaret på läraren utan att de ser eller tänker på sin egen del i undervisningen? Om läraren inte får 
någon form av respons från eleverna tror jag att det blir svårt att uppnå en lyckad undervisning i 
musikteori.      

5.2 Avslutande kommentarer                      

Avslutningsvis kan det nämnas att uppsatsen som jag skrivit har givit mig en större förståelse för 
hur elever ser på en lyckad undervisning och vilka principer som prioriteras i ämnet musikteori. Ett 
förslag till vidare forskning inom området skulle kunna vara att utöka undersökningens omfång och 
även att testa undersökningen i andra ämnen samt på olika elevgrupper. Gymnasieelevers 
prioriteringar kanske ser väldigt annorlunda ut mot högstadieelevers prioriteringar. Det hade också 
varit intressant att genomföra undersökningen inom instrumentalundervisningen eftersom att den  
bygger mycket på elevernas egna ansvar och arbete. Hur hade eleverna prioriterat då? Enligt mig är 
detta intressanta och relevanta frågor för att kunna utveckla och därmed öka kvalitén på 
undervisningen.          
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