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Sammanfattning

Författare: David Olsson

Titel: Fenomenet gehörs- och musiklära

English title: The phenomenon of music theory  

Denna studie beskriver två musiklärares tankar om ämnet gehörs- och musiklära på 

gymnasiet. Lärarna samtalar om vad ämnet betyder för dem personligen och beskriver 

även vilka kunskaper de vill att eleverna ska lära sig. I projektet genomfördes två 

individuella samtalsintervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. I resultatet 

presenteras lärarnas tankar och åsikter kring ämnet gehörs- och musiklära. Lärarna har 

väldigt lika åsikter och de vill framförallt att ämnet ska ge eleverna en helhetsförståelse.

I resultatet beskriver lärarna hur de anser sig arbeta för att skapa en förståelse hos 

eleverna. Projektet lyfter även fram ett antal områden som lärarna anser vara viktig 

kunskap, samt hur denna kunskapen kan användas i olika musikaliska sammanhang.   

Nyckelord
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Tack

Jag vill framförallt ge ett stort tack till de två musiklärare som valde att delta i studien. 

Ni gav givande svar på mina frågor och var väldigt öppna och tillmötesgående under 

intervjuerna. Jag vill även säga tack till min handledare Karl Asp som givit mig bra 

respons och hjälpt mig under projektets gång.  
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1. Bakgrund

I detta avsnitt presenteras min personliga åsikt om musikteori, samt vad jag anser vara viktiga 

faktorer/egenskaper för lärare som undervisar i ämnet. Jag studerar själv till musiklärare i Växjö

och läser nu mitt sista år innan jag ska ut och undervisa på egen hand. Jag har valt att fördjupa 

mig inom musikteori i detta projekt eftersom jag tycker det är väldigt intressant att förstå hur 

musik är uppbyggt.

Musik finns i alla kulturer och påverkar människor runt om i världen. Framförallt har 

musiken förmågan att påverka och förstärka olika känslor hos en individ. När 

människor skapar musik vill de ofta uttrycka någonting. Vi vill att andra människor ska 

påverkas av vår musik i någon form. Det jag anser intressant är hur vi med hjälp av 

olika verktyg kan förstå musiken på ett bättre sätt. Musikteorin är enligt min åsikt 

musikens matematik. Den hjälper oss att förstå frågor som till exempel varför? och hur?

.När man förstår musikteorin öppnas en helt ny värld för skapande och kreativitet. I 

detta projekt vill jag undersöka hur fenomenet gehörs- och musiklära tar sig uttryck i 

musiklärares beskrivningar.

Om jag tänker tillbaka till när jag själv gick i gymnasiet och läste ”gemu” som är en 

förkortning för gehörs- och musiklära så tänker jag på hur viktigt det var att lärarna 

fångade elevernas intresse under lektionerna. Lärarnas upplägg av lektionerna och 

undervisningsinnehållet påverkade elevernas motivation och framförallt deras 

inställning till ämnet. Jag anser därför det är intressant att genom intervjuer med lärarna 

försöka få en fördjupad förståelse för hur de beskriver ämnet, samt hur lärarna anser sig 

agera och arbeta när de väljer lektionsmaterial. Eftersom människor är olika och 

prioriterar det som de anser vara viktigt framför något som de tycker är mindre viktigt, 

så är jag övertygad om att lärarna arbetar på olika sätt med eleverna. Lärarna måste 

givetvis följa läroplanen och med hjälp av den, ta fram material som de anser vara 

lämpliga för eleverna. Men beroende på vad lärarna anser vara extra viktig kunskap tror 

jag att lektionerna kan se väldigt olika ut. Det handlar också om ”hur” lärarna förmedlar

kunskap till eleverna, alltså lärarnas musikpedagogiska färdigheter.
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1.1 Ämnet gehörs- och musiklära

I detta avsnitt presenteras ämnet gehörs- och musiklära. De kunskaper som  eleverna ska

få möjligheten till att utveckla i förhållande till läroplanen för gymnasiet ” Gy11” 

kommer avsnittet att beskriva, samt en kort beskrivning om vad  läroplanen står för. 

Läroplanen beskriver skolans värdegrund, samt de övergripande målen för vad eleverna 

förväntas lära sig under skoltiden. I läroplanen för musikteori finns det två steg av 

ge/mu som är en förkortning för gehörs- och musiklära, steg 1 som är obligatoriskt och 

steg 2 som är valfritt. Ämnets syfte beskriver det som eleverna förväntas utveckla inom 

kursen. 

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika 
musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg 
och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande 
och musikskapande (Skolverket 2011). 

Detta är en del ur syftet på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Målet 

med ämnet är att eleverna ska utveckla dessa kunskaper. Eleverna får inte läsa ge/mu 

steg två och andra valbara kurser inom ramen för musikteori innan ge/mu steg ett är 

avklarat. I läroplanen finns även det centrala innehållet som beskriver de delar som 

kursen ska behandla. 

 - Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervaller, notation, 

notationspraxis, ackord och harmonisering.

- Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer 

samt jämförelse av de olika genrernas musikteoretiska begrepp.

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

- Grundläggande satslära och harmonisk analys.

- Notering av klingande musik.

- A prima vista-träning.

- Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande.

(Skolverket 2011, centrala innehållet). 
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Detta är hämtat från gehörs- och musiklära steg ett och är ett verktyg för lärarna. Dessa 

punkter ska lärarna behandla i sin undervisning för att sedan kunna utgå ifrån 

kunskapskraven när eleverna ska få betyg i kursen. Utifrån det centrala innehållet kan 

läraren planera sin undervisning på många olika sätt. När eleverna sedan ska 

betygssättas finns det en mall som lärarna ska följa i läroplanen. Kunskapskraven 

beskriver vad eleverna ska uppnå för att få ett betyg utifrån deras individuella kunskaper

och färdigheter inom ämnet. För betyget A måste eleven uppnå följande krav inom 

Ge/Mu steg 1. 

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom 

identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat 

för några enkla musikaliska former. I redogörelsen gör eleven en 

välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna 

samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför 

med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med 

vedertagen notationspraxis och gör komplexa musikaliska 

analysuppgifter i olika genrer och med lämplig analysmodell.

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt 

musicerar efter noter i minst två klaver. Eleven sjunger efter notbilder

och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik

och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och 

musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt 

musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag 

på hur musicerandet kan förbättras (Skolverket 2011). 

Betygsskalan består av A, B, C, D, E och U. Betyget A kräver mest av eleven och är det 

högsta betyget i kursen. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till 

övervägande del för A är uppfyllda. Om eleven får betyget D betyder det att 

kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget U står för att 

eleven har blivit underkänd och inte uppnår de krav som krävs för betyget E. 
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1.2 Syfte

Syftet med projektet är att få kunskap om hur musiklärare reflekterar kring fenomenet 

gehörs- och musiklära på gymnasiet.  

1.3 Frågeställningar

– Hur värderar/samtalar lärarna om ämnet gehörs- och musiklära ?

– Vilka kunskaper inom ämnet anser lärarna vara betydelsefulla ? hur kan 
denna kunskap användas ? 
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2. Tidigare forskning

Detta avsnitt presenterar ett antal faktorer som är väsentliga för ämnet gehörs- och 

musiklära. Den tidigare forskningen redogör bland annat för hur det traditionella 

notsystemet utformades och fördjupar sig även i att beskriva ämnet gehörs- och 

musiklära utifrån olika perspektiv.      

2.1 Introduktion

Marie-Helene Zimmerman Nilsson är universitetslektor vid Kalmar högskola och 

arbetar inom institutionen för lärande, humaniora och samhälle. I Zimmerman Nilssons 

avhandling beskriver hon musikundervisning i ensemble, samt gehörs- och musiklära. 

Avhandlingen presenterar forskning som fokuserar på musikaliska färdigheter och 

musikutbildning. Hon beskriver att när musiklärare talar mycket under sina lektioner  

kan det leda till att eleverna blir mindre fokuserade, samt att elevernas intresse för 

ämnet avtar. Hon övergår sedan till att beskriva hur musiklärare tänker och reflekterar i 

sin undervisning. Zimmerman Nilsson har i sin avhandling intervjuat och observerat 

fem musiklärare som arbetar på gymnasiets estetiska program med inriktning musik 

(Zimmerman Nilsson 2009 s. 4).  

Zimmerman Nilsson tolkar Shulmans (1986) tankar om produktforskning. Hon 

beskriver att teori och praktik inte ska jämföras var för sig. Det teoretiska och det 

praktiska ska studeras tillsammans med nära förbindelser. Detta ger forskaren en 

bredare syn och bidrar till en fördjupad förståelse för ämnet. Hon beskriver tre faktorer 

som är avgörande för en lyckad undervisning, lärarens agerande, kapacitet och tankar 

har stor betydelse för lärandet under lektionerna. Zimmerman Nilsson beskriver även 

betydelsen av att vara ämnesspecialist inom sitt ämne. Med detta menar Zimmerman 

Nilsson att läraren ska ha specifika kunskaper inom sitt ämne. Lärarens pedagogiska 

färdigheter ger sedan möjligheten till att förmedla kunskapen vidare (Ibid. 2009 s.4). 

Zimmerman Nilsson refererar även till Swanwicks (2008) studie om hur lärare i musik 

utvärderar sina egna lektioner med fokus på den ledande pedagogen. Enligt Zimmerman

Nilsson beskriver Swanwick att musikläraren bör beakta musiken som en mänsklig 

dialog. Det musikaliska flödet ska inspirera och uppmuntras med fokus på 

gehörsbaserad undervisning. Men lärarnas huvudsakliga mål med undervisningen är att 

fokusera på musikalisk kvalitet, det är också viktigt att skapa en välfungerande 

musikalisk miljö för eleverna (Ibid 2009 s. 5).
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2.2 Gehörsmusicerande

Lars Lilliestam arbetar som professor inom musikvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Lilliestams artikel Att spela på gehör är en sammanfattning från hans tidigare bok 

Gehörsmusik. Artikeln tar upp centrala delar från boken som bygger på en treårig studie

vid Göteborgs universitet. Syftet med boken var att presentera forskning inom 

gehörsmusik, samt att beskriva hur gehörsmusicerande fungerar i praktiken. 

Lilliestam beskriver gehör som att någon skapar, uppför, minns och lär sig spela musik 

utan noter. I artikeln tolkar Lilliestam filosofen Michael Polanyis tankar om att spela på 

gehör. Enligt Lilliestam beskriver Polanyi gehöret som tyst kunskap. Detta innebär att 

musikern visar sin kunskap med hjälp av praktiska handlingar. Lilliestam beskriver den 

tysta kunskapen som en process som till stor del inte går att förklara rent muntligt 

(Lilliestam 1997 s. 73-74). I artikeln beskriver Lilliestam att gehörsmusiker ofta inte 

läser noter och måste därför minnas musiken på ett helt annat sätt än musiker som spelar

efter noter. Men hur minns man musiken utan noter? Lilliestam beskriver att det finns 

fem olika minnen som arbetar tillsammans när vi lär oss ett musikstycke: auditivt 

minne, visuellt minne, verbalt minne, samt taktila och motoriska minnen. 

Det auditiva minnet innebär att vi tar in och analyserar musiken med hjälp av hörseln.  

Vi kan sedan reproducera musiken med hjälp av ett instrument utifrån vad vi har hört. 

Det visuella minnet hjälper oss med att minnas hur det ser ut på instrumentet när vi 

spelar toner och ackord. Detta minnet skapar ett mönster av hur våra fingrar rör sig på 

instrumentet, till exempel när vi spelar en skala på ett piano.  

Taktila och motoriska minnen hjälper oss att komma ihåg hur det känns att spela. I 

artikeln beskriver Lilliestam dessa minnen som "En melodi eller ett ackord blir till en 

följd av rörelser som lagras som muskelminne” (Lilliestam 1997 s.76). 

Det verbala minnet beskrivs som att vi ger namn till olika företeelser som till exempel 

sånger, ackord och toner. Detta minnet ger oss även möjlighet att härma olika ljud som 

vi hör med hjälp av rösten (Ibid 1997 s.76). 
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2.3 Undervisning 

I Zimmerman Nilssons avhandling presenteras en ge/mu lektion där eleverna ska lära 

sig hur en kromatisk skala fungerar. Under denna lektionen har Zimmerman Nilsson 

observerat vad som händer i klassrummet rent praktiskt. Efter lektionen blir läraren 

intervjuad och får reflektera över ämnet gehörs- och musiklära. I början av lektionen 

berättar läraren att eleverna ska lära sig en kromatisk skala och frågar sedan om någon 

elev vet vad en kromatisk skala är? En elev svarar att kromatik är varje tonsteg. Läraren 

korrigerar detta svar och förklarar att kromatik innebär halva tonsteg (Zimmerman 

Nilsson 2009 s. 76). Läraren förklarar verbalt för eleverna hur skalan fungerar innan 

kunskapen övergår till ett praktiskt moment. Läraren använder sig av ett piano och 

spelar en kromatisk skala från tonen C. Efter detta praktiska moment skriver läraren på 

tavlan vilka toner som användes i skalan. Eleverna får sedan uppgiften att skriva en 

kromatisk skala från tonen D. Zimmerman Nilsson beskriver att läraren använder sig av 

verbala och praktiska undervisningsmetoder under lektionen och instruerar på olika sätt 

hur en kromatisk skala kan gestaltas. 

När lektionen är slut får läraren samtala om fenomenet ge/mu. Läraren vill att eleverna 

ska få möjligheten till att utveckla kunskaper inom ämnet. Pedagogen beskriver även att

de olika delarna som finns inom ämnet ska sättas ihop. Detta skapar en helhetsförståelse

för hur kunskaperna kan användas (Ibid 2009 s. 79). Zimmerman Nilsson reflekterar 

sedan över den observerade lektionen. Under lektionen hade läraren avsikten att 

förmedla kunskap om fenomenet kromatisk skala. Zimmerman Nilsson beskriver att 

lärarens lektion och tankar om ämnet som helhet kännetecknas av det didaktiska 

förhållningssättet. Under lektionen använde sig läraren av teoretiska och praktiska 

kunskaper. Lektionen började teoretiskt samt beskrivande och övergick sedan till ett 

praktiskt moment (pianot) för att visa hur det teoretiska kunskaperna kunde användas i 

musicerandet. Zimmerman Nilsson beskriver att lärarens avsikt med undervisningen var

att visa hur de olika delarna kan kombineras och användas tillsammans. Lektionen 

stämmer alltså överens med lärarens tankar om ämnet ge/mu, att skapa en 

helhetsförståelse för hur olika kunskaper kan integreras (Ibid 2009 s. 80).  
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2.4 Utvecklingen av Notsystemet

Mark Gaare skriver i sin artikel hur samhället har försökt förbättra det traditionella 

notsystemet sedan det skapades under medeltiden. Gaare beskriver att det traditionella 

notsystemet har utvecklats med samhället. I dagens samhälle använder vi oss framförallt

av tabulatur och digitala notsystem när vi skapar musik. Han förklarar sedan historien 

om notation i förhållande till diverse instrument. Notsystem utvecklades till stor del för 

att representera musiken för specifika instrument. Det första kända 

klaviaturinstrumentet var en orgel som blev till 200 f.Kr. Detta instrument bestod enbart

av vita tangenter och hade sju toner mellan varje oktav. Gaare menar att det moderna 

notsystemet som vi använder i dagens samhälle har sitt ursprung från denna gamla 

skala. De fem svarta tangenterna kom till i slutet av 1000- talet men den kromatiska 

tolvtons skalan som finns idag blev först uppmärksammad under 1600-talet (Gaare 

1997). Det första notsystemet som använde sig av ett ”rutnät” med linjer blev till under 

1020- talet av den italienska munken,samt körledaren Guido. Hans notsystem hade fyra 

linjer och utvecklades sedan till det notsystem som finns idag med fem linjer (Ibid 

1997). Utifrån det traditionella notsystemet har vi även utvecklat ett nytt system för  

instrumentnotation, detta nya notsystem beskriver Gaare som tabulatur. 

                                                                 

                                Figur 1. Tabulatur

Detta system använder sig av bokstäver och siffror. Gaare beskriver tabulaturen som en 

visuell presentation av hur fingrarna ska spela på instrumentet. Tabulaturen har idag 

blivit väldigt populär och det är framförallt gitarrister som använder sig av denna 

alternativa notation. 

Gaare skriver även att det finns många digitala program som hjälper oss med att skapa 

och skriva musik idag. Detta anser Gaare vara positivt för musikpedagogerna. Lärare 

kan använda sig av digitala musikprogram i undervisningen för att skapa en djupare 

förståelse för hur det traditionella notsystemet fungerar (Ibid 1997).       
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3. Teoretisk utgångspunkt

Denna studie har en fenomenologisk ansats och strävar efter att vara objektiv och 

beskrivande under processens gång. Begreppet fenomenologi beskrivs som förståelse av

fenomen. Allwood och Erikson (2010) beskriver att det som finns tillgänglig för oss är 

ett fenomen. Allt som vi har tillgång till genom upplevelser blir relevant i detta 

sammanhang. Om vi förhåller oss till den moderna tid vi lever i nu så finns det två 

skilda sätt att se på fenomenologin. Det första förhållningssättet ser fenomenologi som 

filosofi, det andra ser det mer som empiriska forskningsmetoder .(Allwood & Erikson 

2010 s. 75). 

Detta anser även Denscombe (2009) som beskriver att fenomenologin kan delas in i två 

huvudsakliga områden. Den ena varianten kommer från den europeiska 

tanketraditionen, den andra fenomenologin härstammar från Nordamerika och anses 

vara mer ”modern”. Den europeiska varianten har sin grund inom filosofin och anses 

vara den första fenomenologin. Den filosofiska fenomenologin strävar efter att 

undersöka den mänskliga erfarenhetens essens (Denscombe 2009 s. 118-119). Edmund 

Husserl (1859- 1938) var en tysk filosof och anses vara den som utvecklade 

fenomenologin. Allwood och Erikson beskriver att Husserl vill skapa en trovärdig och 

stabil grund för vetenskapen. De beskriver att det skulle skapas en stabil byggsten 

utifrån Husserls fenomenologi som kunde användas som en utgångspunkt för att föra 

vetenskapen vidare. Målet med denna utgångspunkt var att denna filosofin skulle leda 

till helt säkra kunskaper som inte kunde ifrågasättas, vilket beskrivs inom filosofin som 

las apodiktisk kunskap (Allwood & Erikson 2010 s. 77). I boken beskrivs denna 

kunskap som följande ” Våra upplevelser, så som det presenteras för oss här och nu- 

alltså fenomen – framstod för Husserl som en tillräcklig stabil utgångspunkt för att nå 

detta mål” (Ibid 2010 s. 77). Denna kunskapssyn riktar då in sig på att förstå 

människans upplevelser, samt att utifrån ett beskrivande sätt få kunskaper om vad en 

upplevelse är.  Allwood och Erikson tolkar denna metod som att vi inte ska använda oss 

av vår egen förförståelse, samt personliga antaganden. Detta bidrar till att vi kan 

beskriva en upplevelse som inte påverkas av vår egna personliga bakgrundsbild. Om till 

exempel en fågel flyger över molnen är det själva fågeln som upplevt fenomen som 

skall vara i fokus. Med detta menas att våra antaganden om fågelns existens och 

liknande påståenden inte ska vara i fokus. Det blir alltså fenomenet som är 

studieobjektet. Med denna metod utesluter man alltså alla antaganden om 
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fågelns existens utanför själva upplevelsen. Forskaren får en upplevelse som är 

opåverkad av diverse antaganden. Detta ger möjlighet till att fokusera på hur just fågeln 

framstår i upplevelsen (Ibid 2010 s. 78-79). 

3.1 Fenomenologiskt synsätt

Christer Bjurwill är docent i pedagogik och undervisar vid Halmstads högskola. I 

Bjurvills bok fenomenologi beskriver han det fenomenologiska synsättet så här: ”Jag 

skulle vilja likna det vetenskapliga synsättet, i största allmänhet vid ett par glasögon 

som man medvetet eller omedvetet har på sig när man forskar” (Bjurwill 1995 s. 49). 

Med glasögon beskriver Bjurwill att vi ser utifrån två glas. Det första glaset är det 

neutralistiska ögat som syftar mot verkligheten. Det andra glaset är det transcendentala 

ögat som strävar efter medvetandet, samt det intuitiva seendet av helheter. Glasögonen 

hjälper forskaren att studera ett fenomen utan några bakgrundstankar om själva 

fenomenet. Glasögonen hjälper oss även med att se olika fenomen utifrån olika sätt, till 

exempel om två personer ska beskriva fenomenet musik. Den ena personen är musiker 

och den andra är en idrottsman, båda vet vad musik är men tolkar kanske fenomenet 

olika eftersom att de antagligen har olika synsätt på vad musik är (Ibid 1995 s.49).

Universitetslektorn Anna Houmann (2010)  beskriver i sin avhandling Musiklärares 

handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar  det fenomenologiska synsättet. 

Houmann beskriver att ett livsvärldsfenomenologiskt betraktelsesätt innebär ett samspel

mellan teoretiska och metodologiska överväganden. Frågor om människan, samt 

kunskap kring vad det innebär att vara människa betraktar Houmann som det 

fenomenologiska begreppet livsvärld. Livsvärlden är alltså den sociala världen som vi 

lever i och delar med andra människor, samtidigt som vi upplever den individuellt. Det 

teoretiska perspektivet riktar in sig på att skapa en förståelse av människors 

beskrivningar i förhållande till hens individuella livsvärld.. Houmann beskriver följande

” Ett livsvärldsfenomenologiskt betraktelsesätt innebär sålunda en möjlighet att 

synliggöra den komplexitet som framträder när handlingsutrymme studeras som levd 

erfarenhet” (Houmann 2010 s. 53).      
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Allwood och Erikson beskriver att professorn Amedeo Giorgi var med och utvecklade 

empirisk fenomenologisk psykologi. Allwod och Erikson tolkar Giorgis empiriska 

metod och beskriver då att  forskaren vill finna gemensamma förbindelser i människors 

upplevelser, i förhållande till vardagliga fenomen. Syftet med empirisk fenomenologi är 

att studera människors livsvärldar, med fokus på att finna gemensamma drag. Giorgis 

fenomenologi har utvecklats från Husserls filosofiska fenomenologi. Forskaren vill vara

objektiv och analysera andra människors beskrivningar av sina upplevelser, utifrån 

personens egna livsvärld  (Allwood & Erikson 2010 s. 87). 

Denscombe (2009) beskriver att den nordamerikanska traditionen ”empirisk 

fenomenologi” brukar vanligtvis associeras med fenomen som till exempel pedagogik, 

psykologi, sociologi och andra samhällsvetenskapliga områden. Denna typ av 

fenomenologi har inte essens som fokus utan riktar istället in sig på att beskriva hur 

människor upplever olika sociala företeelser (Denscombe 2009 s. 118-119). 

Denscombe anser att den nordamerikanska traditionen ”nya fenomenologin” är bättre på

att beskriva vad som upplevs, till skillnad från den europeiska traditionen som fördjupar

sig i att finna essens. När det till exempel handlar om hemlöshet så vill den europeiska 

fenomenologin avslöja de essens som avses med begreppet hemlöshet, medan den nya 

fenomenologin strävar efter att beskriva hur det är att vara hemlös (Ibid  2009 s. 119-

120).   

Inom den empiriska fenomenologin används framförallt intervjuer för att samla in data. 

Informanterna får berätta om sina upplevelser kring ett fenomen vilket resulterar i att 

forskaren får en form av upplevelsedata. Detta beskriver Allwod och Erikson som 

fenomenologisk data, ”alltså undersökningsdeltagarnas egna beskrivningar av sina 

upplevelser” (Allwood & Erikson 2010 s. 87). Författarna vill även förmedla att 

fenomenologisk data inte behöver bearbetas utifrån en fenomenologisk analys.

Utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv anser Allwood och Erikson att den empiriska 

fenomenologin är intressant och ger forskaren möjligheten att studera empiriska 

psykologiska frågor.
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3.2 Fördelar och nackdelar med fenomenologi 

Fördelar

Fenomenologin ger forskaren möjligheten att beskriva komplicerade företeelser utifrån  

individens personliga upplevelser av fenomenet. Denscombe beskriver följande:

Den sociala världen är komplex och mycket sällan lättfattlig. Ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt gör det möjligt för forskaren att 

handskas med denna komplexitet. Fenomenologin skrapar under den 

sociala verklighetens ytliga aspekter. Den kräver att forskaren gräver på 

djupet i företeelser och tillhandahåller beskrivningar som är tillräckligt 

detaljerade för att återspegla den sociala världens komplexitet 

(Denscombe 2009 s. 120).

Med detta citat menar Denscombe att världen är svår att förstå sig på, men med hjälp av 

fenomenologin kan forskaren beskriva hur en person upplever ett specifikt fenomen i 

förhållande till personens egna livsvärld. Det finns en respekt för människors tankar och

upplevelser vilket bidrar till en humanistisk forskningsstil (Ibid 2009 s.120).  

Fenomenologin ger även intressanta beskrivningar av erfarenheter. Den empiriska 

fenomenologin fördjupar sig i att förstå människors upplevelser och beskrivningar av ett

specifikt fenomen. Detta ger forskaren möjligheten att beskriva människors upplevelser 

på ett genuint sätt. Fenomenologin fokuserar sig ofta på vardagliga fenomen som 

människor vanligtvis kan relatera till. Detta kan bidra till att forskningen blir intressant 

för många olika människor (Ibid 2009 s. 120-121). Det fenomenologiska 

förhållningssättet anses även vara effektivt vid mindre forskningsprojekt Denscombe 

beskriver följande: 

Fenomenologisk forskning är vanligtvis hänvisad till djupintervjuer och 

kräver inte någon teknisk sofistikerad eller dyr utrustning för att samla in 

och analysera data. Den genomförs dessutom ofta på specifika platser 

som till exempel sjukhus, skolor eller industrianläggningar. I båda dessa 

avseenden lämpar den sig för en småsaklig forskning med begränsad 

budget och där forskaren själv utgör den huvudsakliga resursen 

(Denscombe 2009 s. 121).  
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Empirisk fenomenologi är lämplig som teoretisk utgångspunkt om forskaren vill 

undersöka hur människor beskriver sina upplevelser av diverse fenomen. Intervjuer blir 

viktiga i detta sammanhang, forskaren måste kunna återge respondentens beskrivning av

ett fenomen så som respondenten beskriver det.

Nackdelar

Denscombe beskriver att fenomenologin ofta studerar vardagliga aspekter eftersom det 

är en central del i den sociala världen. Detta kan människor misstolka. En del människor

anser det finns viktigare aspekter att studera som till exempel politik, ekonomisk tillväxt

och internationella relationer (Denscombe 2009 s. 122). Inom fenomenologin vill 

forskaren hålla tillbaka sin egen förförståelse och vara objektiv. Denscombe beskriver 

att det kan vara svårt att sätta sin egen förförståelse åt sidan. Forskaren bör även tänka 

på att under en intervju är hen för tillfället en del av respondentens livsvärld. Forskaren 

kan då ställa sig frågan, påverkar min närvaro respondentens svar? (Ibid 2009 s. 122). 
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4. Metod

I detta kapitel presenteras undersökningens metod, samt en motivering till varför just 

denna metoden blev relevant. Avsnittet beskriver även hur fenomenologin har använts i 

samband med den kvalitativa metoden. Under rubrikerna genomförande, urval och 

databearbetning presenteras undersökningens tillvägagångssätt.      

4.1 val av metod

Efter noggrann granskning av syftet med undersökningen blev kvalitativa 

samtalsintervjuer relevanta för studien. I detta projekt har två gehörslärare fått beskriva 

sina personliga tankar och erfarenheter om ämnet ge/mu. Projektet riktar in sig på att 

beskriva hur lärarna upplever fenomenet gehörs- och musiklära utifrån deras egna 

personliga upplevelser. Jan Trost (2010) beskriver att en kvalitativ intervju ofta 

använder sig av relativt enkla och raka frågor. Detta ger respondenten möjlighet till att 

samtala väldigt fritt utifrån intervjufrågorna. Denna metod riktar in sig på att få breda 

och innehållsrika svar från respondenten. Efter att forskaren har genomfört alla 

intervjuer blir det mycket material som ska bearbetas och analyseras (Trost 2010 s 25). 

Den kvalitativa metoden fördjupar sig i att förstå hur en person tänker och resonerar om 

ett specifikt ämne. Denna metod är relevant för studien eftersom den strävar efter att 

beskriva hur musiklärare samtalar om ämnet gehörs- och musiklära, utifrån deras egna 

upplevelser. 

Intervjufrågorna utformades utifrån den tidigare forskningen och syftet med 

undersökningen. Syftet med intervjufrågorna var att alla frågorna skulle beröra ämnet 

ge/mu i någon form. I denna undersökningen var öppna frågor relevanta eftersom det 

gav respondenterna möjligheten till att svara mer utförligt och detaljerat. När 

intervjuaren använder sig av öppna frågor så kan alltså inte respondenten enbart svara 

”ja” eller ”nej”. Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola i Sverige. Avsikten med

intervjufrågorna var att få personliga och utformande svar från lärarna. Detta bidrar till 

en fördjupad kunskap om hur lärarna samtalar kring ämnet gehörs- och musiklära 

utifrån deras egna personliga erfarenheter.  
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4.2 Fenomenologiskt perspektiv

 Projektet har en fenomenologisk ansats i samband med den kvalitativa metoden. 

Empirisk fenomenologi blev relevant för studien eftersom den fördjupar sig i att förstå 

hur människor upplever och beskriver fenomen utifrån deras egen livsvärld. När 

forskaren använder fenomenologin som teoretisk utgångspunkt vill man i samband med 

intervjutillfällena vara objektiv och analysera andra människors beskrivningar av sina 

upplevelser. Syftet med empirisk fenomenologi är att studera människors olika 

livsvärldar, med fokus på att finna gemensamma förbindelser i deras beskrivningar av 

det upplevda fenomenet (Allwood & Erikson 2010 s. 87). I detta projekt används 

fenomenologin för att presentera studiedeltagarnas upplevelser och beskrivningar av ett 

fenomen. Studien har sin grund i människors olika upplevelser och tankar kring 

fenomenet gehörs- och musiklära. Denscombe (2009) beskriver att människors 

vardagliga tänkande anses som trovärdigt och giltigt i sig. Denscombe beskriver 

följande ” Det anses inte nödvändigtvis som mindre rationellt eller underlägset 

samhällsforskarens vetenskapliga tänkande, utan betraktas som rationellt utifrån sin 

egen referens” (Denscombe 2009 s. 112). Denscombe anser även att fenomenologin är 

besläktad med det humanistiska forskningsperspektivet som strävar efter att ge vanliga 

människor och deras tankar/beskrivningar en högre status inom forskningen. När 

forskaren använder sig av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt måste hen se bortom sin

egen förförståelse för fenomenet. Forskaren vill skapa sig en bild av hur respondenten 

upplever fenomenet, se med respondentens ögon. I samband med intervjuer beskriver 

Denscombe att en fenomenologisk ansats ger respondenten möjlighet till att samtala 

mer öppet.  Respondenten kan på ett mer utformat sätt beskriva sina upplevelser och 

samtala fritt inom ramen för ämnet. Detta ger respondenten möjligheten till att 

presentera hur de upplever ett specifikt fenomen utifrån deras synvinkel (Ibid 2009 s. 

117).              
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4.3 Urval

Studien fördjupar sig i att beskriva gehörslärares personliga upplevelser kring 

fenomenet gehörs- och musiklära. Jag behövde därför ta kontakt med gymnasielärare 

som arbetar med ge/mu. I projektet gjordes ett bekvämlighetsurval. Jag valde att ta 

kontakt med gehörslärare som jag sedan tidigare hade träffat. Under min egen skolgång 

fick jag kontakt med ett antal musiklärare som arbetar med gehörs- och musiklära, två  

personer valde att delta i undersökningen. Den första läraren som intervjuades har 

arbetat som gehörslärare i 22 år. Jag har valt att ge denna lärare kodnamnet ”Göran” . 

Göran arbetar på det estetiska programmet och undervisar elever i åk 1 och 2 på 

gymnasiet. Den andra läraren har fått kodnamnet ”Daniel” och arbetar också inom det 

estetiska programmet. Daniel har arbetat som gehörs lärare i 16 år och undervisar elever

i åk 1 och 2 på gymnasiet.     

4.4 Genomförande

De två enskilda intervjuerna genomfördes i Sverige på samma skola. Jag började med 

att ta kontakt med skolans rektor via telefon. När rektorn hade givit mig tillstånd till att 

besöka skolan skickades informationsbrev till de lärare som var aktuella för projektet. I 

informationsbrevet presenterade jag mig själv och syftet med undersökningen. En av 

lärarna svarade på mitt meddelande och sedan bestämde vi tid och plats för när intervjun

skulle genomföras. Intervjun ägde rum i en av de ge/mu salar som finns på skolan. Inför

den andra intervjun kontaktades läraren via sociala medier i form av ett mail. Jag fick 

svar från läraren och vi bestämde sedan att jag skulle komma till skolan för att diskutera

fram en tid som fungerade. Intervjun genomfördes senare under dagen i lärarens 

musiksal. Under de två intervjutillfällena med lärarna användes en telefon för att spela 

in samtalen. Lärarna fick svara på samma frågor under de två intervjutillfällena som 

genomfördes, jag ställde även frågorna i en bestämd ordning vid varje enskild intervju. 

Lärarna blev även informerade om att deras namn inte skulle nämnas i projektet. När en 

person är anonym tror jag det bidrar till att respondentens svar blir mer personligt. Det 

kan även bidra till att respondenten vågar samtala mer öppet eftersom att ingen förutom 

intervjuaren kan identifiera hen.      
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4.5 Databearbetning

Inför transkriberingen överfördes de två inspelade intervjuerna från telefon till dator. 

Respondenternas talspråk skulle nu överföras till skriftspråk. Detta tog många timmar 

och var väldigt tidskrävande. När transkriberingen var klar började jag leta efter 

gemensamma förbindelser hos respondenternas svar. Varje fråga granskades noga och 

jag använde även olika markeringspennor för att markera de citat som jag tyckte var 

intressanta. Markeringspennan var till stor hjälp och det blev mer organiserat under 

processens gång.  

4.6 Etiska överväganden

I samband med de två intervjuerna som genomfördes använde jag mig av 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav

som forskaren ska informera deltagarna om innan intervjuerna genomförs 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagaren om 

undersökningens syfte. Forskaren skall även informera deltagaren om att hens 

medverkan i projektet är frivillig, samt att deltagaren kan avbryta sin medverkan. Detta 

krav uppfylldes genom informationsbrevet som jag skickade ut till de båda deltagarna 

innan intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna frivilligt vill delta i 

undersökningen och har givit sitt samtycke till att medverka. De båda lärarna gav sitt 

godkännande via mail och jag informerade även deltagarna om denna punkt när vi 

träffades för att vara helt säker. Konfidentialitetskravet ska skydda deltagarnas 

identiteter. Lärarna blev informerade om denna punkt på plats. Jag förklarade enskilt för

varje deltagare att hens identitet skulle vara anonym i projektet, samt att hen skulle få ett

kodnamn. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 

forskaren samlar in från enskilda personer endast får användas till forskning. Detta krav 

uppfylldes genom att jag lovade båda lärarna att enbart använda materialet från 

intervjuerna till mitt projekt. Jag informerade även lärarna om att inspelningarna skulle 

raderas efter transkriberingen (Vetenskapsrådet 2002).      
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5. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten från de två intervjutillfällena som genomfördes. 

Under intervjuerna presenterade lärarna sina tankar och åsikter om fenomenet ge/mu. 

Kapitlet redogör för de resultat som undersökningen har visat och lärarnas 

beskrivningar kommer att presenteras under varje rubrik. Lärarna är anonymiserade i 

resultatet och kommer att presenteras som ”Göran” och ”Daniel”. 

5.1 Gehörs- och musiklära

Vad är ge/mu för dig? Samt vilka kunskaper tycker du att ämnet ger eleverna? 

Göran beskriver att ge/mu är en förståelse och en beskrivning av en klingande 

musikalisk verklighet. Göran anser att många elever får för lite kunskaper inom ämnet. 

Men han beskriver att när eleverna är intresserade och vill lära sig så får de framförallt 

en förståelse för ämnet. Det som kan bli svårt under processens gång är att koppla 

samman musikteorin med elevernas egna musicerande. Göran säger följande:     

Vi sitter fast i det postmoderna samhället och det moderna samhället. Vi 

prioriterar ge/mu på ett ställe ensemble på ett ställe och instrument/sång 

på ett annat ställe. Dessa ämnena hade behövt sitta ihop och arbeta 

tillsammans, men detta arbetet blir eleven tvungen till att göra själv 

alldeles för mycket. Detta är någonting som vi lärare behöver finna en 

lösning på. Det blir lite som en egen ö för eleverna att stå på (Göran 

2015). 

Göran beskriver att dessa olika ämnen behöver samarbeta betydligt bättre för att 

eleverna ska utveckla en fördjupad musikalisk förståelse. Göran beskriver att han 

framförallt arbetar med förståelse inom ge/mu. Han anser att när eleverna är nya inom 

ämnet blir det väldigt mycket kunskaper på en och samma gång. Men när eleverna har 

kommit längre fram inom ämnet så ser de att allt hänger ihop som en helhet. Till en 

början kan eleverna inte se detta musikaliska mönster, men det utvecklas senare under 

utbildningen säger Göran.  I ämnet gehörs- och musiklära ska eleverna lära sig 

musikaliska verktyg som till exempel intervaller, ackordbeteckningar osv. Detta blir 

olika delar för eleven. Göran ser inte dessa moment som olika delar och förklarar att på 
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hans nivå handlar det om att eleverna ska lära sig durskalan. Göran anser att om 

eleverna lär sig durskalan och förstår hur de olika delarna hör ihop utifrån durskalan  

blir undervisningen effektiv. Göran förklarar sedan att om eleven förstår sig på 

durskalan så behöver hen inte tvunget komma ihåg till exempel vad kvinten är i fiss. 

Göran menar att om eleven kan fiss dur skala så ska eleven veta att det är tonen ciss som

är nummer fem i skalan. Eleven kan räkna ut vilken ton som är kvinten i ett ackord med 

hjälp av skalan säger Göran. Detta anser Göran vara viktigt och säger att inom ge/mu  

ska eleverna få de verktyg som behövs för att på egen hand kunna lösa diverse 

musikaliska problem. Sedan anser Göran att det finns ett problem och det är när eleven 

ska musicera till exempel i en ensemblesituation. Då finns det inte tid för eleven att 

räkna ut olika musikaliska problem utan det måste sitta i minnet. Göran beskriver att 

eleverna först ska lära sig och förstå de grundläggande momenten inom musikteorin för 

att sedan avancera och skapa sig en bredare musikalisk syn.                                            

Daniel associerar förkortningen ge/mu med gehörs- och musiklära. Daniel beskriver att 

gehörs- och musiklära handlar om att förstå den musikteoretiska världen. Ämnet 

handlar även om gehöret. Eleverna ska träna upp sin gehörsförmåga och utveckla 

kunskaper i att notera och gestalta klingande musik. Daniel beskriver att en del elever 

kan spela väldigt bra men många vet inte vad de gör teoretiskt. Detta tycker Daniel är 

spännande, speciellt när eleverna sedan ska lära sig momentet tonika, subdominant och 

dominant. Daniel berättar att många elever får en ”aha känsla” när de förstår att de kan 

spela samma funktion i olika tonarter. Det är även viktigt att eleverna skapar sig en 

förståelse för hur de olika funktionerna fungerar i musikaliska sammanhang säger 

Daniel. Han beskriver även att ämnet ge/mu ska ge eleverna förståelse för hur musiken 

är uppbyggd. Daniel tycker det är synd att eleverna bara har ämnet i två år och beskriver

att när en del elever börjar förstå hur musikteorin fungerar så är kursen nästan slut. 

Daniel säger att det är först när eleverna förstår sig på grunderna inom ämnet som man 

kan gå vidare med till exempel harmonisering, låtskrivande och stämmor. I samband 

med de lite mer avancerade momenten får eleverna en djupare förståelse för hur 

musiken fungerar och musikteorin blir då användbart på ett helt annat sätt säger Daniel.
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Daniel anser att eleverna får de verktyg som behövs i musikteorin under två år, men det 

är bara en del av eleverna som hinner utveckla kunskaperna. Daniel beskriver att alla 

elever utvecklas och lär sig på olika sätt. En del av eleverna behöver mer tid för att 

verkligen skapa sig en förståelse för hur musikteorin kan användas i diverse musikaliska

sammanhang. Daniel jämför sedan musikteorin med när någon ska lära sig att läsa och 

skriva i skolan och säger följande: 

Eleverna måste först kunna varje bokstav innan de kan lära sig att läsa. 

Sedan måste eleverna kunna sätta ihop bokstäverna till ord,vilket kan 

motsvara ackord . De måste sedan kunna sätta ihop ord till meningar 

vilket kan motsvara melodier. Om de inte kan bokstäverna när de kommer

hit så måste man ju börja med det. Det finns inga genvägar, man kan som 

sagt inte börja med att skriva texter innan man har lärt sig varje bokstav, 

samt hur de olika bokstäverna tillsammans bildar ord (Daniel 2015). 

Med citatet menar Daniel att det inte finns några genvägar i musikteorin. Eleverna 

måste lära sig grunderna innan de kan avancera. Daniel anser även att eleverna måste ha

en förståelse för hur de olika kunskaperna kan användas i musikaliska sammanhang. 

Daniel vill att eleverna ska kunna använda sig av den kunskapen som de får lära sig på 

ge/mu lektionerna vilket han anser bidrar till utvecklingen av deras musikalitet. 

5.2 Kunskap

Hur kan eleverna använda sig av teoretisk kunskap? 
Finns det något du anser vara extra viktigt för eleverna att lära sig inom ämnet?

Göran anser att eleverna ska få kunskaper inom ämnet, samt skapa sig en förståelse för 

hur musikteorin fungerar. Göran beskriver att eleverna bland annat ska använda sig av 

de musikteoretiska kunskaperna för att lösa olika musikaliska problem som kan 

förekomma. Han beskriver att när eleverna musicerar och börjar förstå till exempel skal 

- rörelsen i notbilden så blir det betydligt enklare för eleverna att läsa noter. 

Muskelminnet hjälper också till med notläsningen. Om fingrarna kommer ihåg hur de 

ska spela så underlättar det för eleven. Göran säger även att de flesta pop och rock låtar 

ofta har en melodi som rör sig i ackordet eller i skalan. När eleven förstår detta, samt 

när de förstår det tonala sammanhanget så blir allt betydligt enklare.    
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Det som Göran anser vara viktigast för eleverna att lära sig inom ge/mu är durskalan. 

Göran beskriver durskalan som alfabetet, tonnamnen blir till bokstäver och skalan bildar

alfabetet. Ackorden blir till när man gör ord av bokstäverna vilket även Daniel tyckte 

var ett bra sätt att förklara teorin på. 

Daniel beskriver att för de flesta eleverna så blir det lite omvänt i början när de ska 

musicera. Eleverna kan spela avancerade musikstycken, men de kan inte läsa noter på 

samma nivå. Han beskriver att ibland blir noterna ett hinder istället för ett hjälpmedel 

när eleven ska spela. Daniel vill att eleverna ska utveckla de kunskaperna som krävs för 

att kunna läsa en notbild. Eleverna ska även känna att de har användning för noter i sitt 

musicerande. Det finns givetvis elever som spelar efter noter och tycker att det är 

användbart. Men det kan bli svårt att introducera noter för de eleverna som spelar på 

gehör. Daniel säger att de eleverna som spelar med hjälp av gehöret ofta frågar varför de

ska lära sig att spela efter noter. Daniel kan förstå att dessa eleverna har svårt med att se 

notläsningen som något positivt. Men då förklarar Daniel att eleverna går på en 

musikutbildning och det ingår i utbildningen att de ska lära sig att spela efter noter. Det 

är mitt arbete som lärare att göra moment med eleverna som bidrar till att de blir 

intresserade av att lära sig noter säger Daniel. Han jämför sedan de eleverna som spelar 

på gehör med ett citat och säger följande: 

Till exempel om en elev är väldigt duktig på att berätta historier, sen ska 

han/hon börja läsa men kan inte bokstäverna. Då är det inte så kul för den

eleven att stava sig igenom massa sidor när hen i vanliga fall kan berätta 

många historier som hen själv har kommit på. Men då måste man som 

lärare visa användbarheten med att kunna läsa. Man får förklara för 

eleven att om du kan läsa så bidrar det till att du kommer att kunna berätta

fler historier, vilket i sin tur bidrar till att du utvecklas. Det samma gäller 

inom musiken (Daniel 2015). 

Daniel menar att en del elever tyvärr måste ”börja om” eftersom att de inte har varit i 

kontakt med musikteorin. Detta kan påverka elevernas motivation till att lära sig ämnet. 

Det är därför viktigt att läraren visar eleverna användbarheten med noter. Sedan finns 

det elever som vill utvecklas och som längtar efter musikteoretisk kunskap. Daniel säger

att dessa elever behöver man inte motivera på samma sätt. 
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Daniel anser att det viktigaste momenten som eleverna måste lära sig inom ge/mu är 

rytmisering och tonnamn. Om eleverna inte kan rytmisera på rätt sätt blir det svårt att 

spela musik efter noter säger Daniel.    

5.3 Musikalisk förståelse

Kombinerar du musikalisk förståelse i samband med praktiska moment?
Hur arbetar du för att träna upp elevernas gehör?

Göran försöker att kombinera musikalisk förståelse i samband med praktiska moment. 

Han känner sig mest bekväm med att tala och använda sig av teoretiska begrepp, vilket  

resulterar i att det inte blir så mycket praktiskt. Göran använder sig inte av gitarrer i 

undervisningen eftersom att han inte är gitarrist. Göran beskriver även gitarren som 

svårfattlig för de elever som inte är gitarrister. Pianot anser Göran vara ”musikens 

skrivmaskin” . Eleverna behöver inte vara pianister för att se hur en skala fungerar med 

hjälp av pianot. De kan spela treklanger och sjunga med hjälp av pianot under 

lektionerna. För att träna upp elevernas gehör använder Göran sig av sång och piano. 

Göran säger att eleverna först måste skapa sig en förståelse om hur till exempel olika 

intervall fungerar. När eleverna har skapat sig en förståelse för hur det teoretiska 

fungerar och kan sjunga olika intervaller så kan man avancera säger Göran. 

Daniel beskriver att eleverna får kombinera musikalisk förståelse med praktiska 

moment under lektionerna. När eleverna arbetar med intervaller är det viktigt att 

eleverna får lyssna på intervallerna och inte enbart lära sig dem teoretiskt. Daniel 

använder sig även av en gammal notbok med enkla melodier. Det är en pianobok som 

består av en melodistämma och en basstämma. Några elever får spela melodin samtidigt

som några andra spelar basstämman. Då får alla elever spela tillsammans efter noter och

använda sig av teoretisk kunskap säger Daniel. För att träna upp elevernas gehör får de 

lyssna och härma säger Daniel. Det första steget kan till exempel vara att sjunga och 

härma enkla melodier. Men eleverna får även lyssna och sedan härma med hjälp av ett 

instrument eftersom det finns en del av eleverna som inte tycker om att sjunga. Nästa 

steg i gehörsträningen är att eleverna får lyssna på en melodi och sedan skriva ner vad 

de har hört med hjälp av noter. Eleverna får även lyssna efter ackord och lära sig 

skillnaden mellan dur och moll. Det går sedan att avancera med svårare melodier och 

färgade ackord säger Daniel .  
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5.4 Sammanfattning av resultat

Göran och Daniel har liknande åsikter angående fenomenet gehörs- och musiklära. Båda

lärarna lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig de grundläggande kunskaperna inom

ämnet. Både Göran och Daniel vill att eleverna ska skapa sig en förståelse för hur 

musikteorin fungerar. Lärarna har även liknande åsikter om hur det teoretiska ska 

fungera i samband med de praktiska momenten inom utbildningen. I resultatet 

presenterades lärarnas åsikter utifrån tre huvudkategorier gehörs- och musiklära, 

kunskap, samt musikalisk förståelse. Under rubriken gehörs- och musiklära diskuterade 

lärarna om vad ge/mu var för dem. Båda lärarna anser att ämnet ge/mu handlar om att 

förstå den musikteoretiska världen, samt den klingande verkligheten. Lärarna 

diskuterade även om vilka kunskaper de tycker att ämnet ger eleverna. Göran och 

Daniel vill framförallt att ämnet ska ge eleverna en förståelse för hur musiken är 

uppbyggd. De vill även att eleverna ska utveckla grundläggande kunskaper inom ämnet.

Båda lärarna vill att eleverna ska kunna använda sig av musikteorin i samband med 

praktiska moment som till exempel ensemble. Under rubriken kunskap samtalar lärarna 

om hur musikteorin kan användas, samt vad de anser vara extra viktigt för eleverna att 

lära sig inom ämnet. Lärarna vill att eleverna ska få de verktyg som behövs för att 

kunna lösa diverse musikaliska problem som kan uppstå. De diskuterar även om hur 

viktigt det är att eleverna kan läsa och spela efter en notbild. Men lärarna har olika 

åsikter om vad som är viktigast för eleverna att lära sig inom ge/mu. Göran anser att 

durskalan är det som är viktigast för eleverna att lära sig medan Daniel fokuserar på 

rytmisering och tonnamn. Båda lärarna anser dock att de grundläggande kunskaperna 

inom ämnet skall prioriteras i första hand. Den sista rubriken musikalisk förståelse 

behandlar frågorna gehör och teoretisk kunskap i samband med praktiska moment. 

Göran och Daniel försöker att ge eleverna kunskaper om hur musikteorin kan användas 

i praktiken. Göran använder sig mycket av sång och piano när han arbetar med detta 

moment. Det är framförallt när eleverna ska lära sig de olika intervallerna som Göran 

kombinerar teori och praktik. Eleverna får sjunga treklanger och använda pianot för att 

skapa sig en djupare förståelse för hur musikteorin fungerar. Daniel arbetar på ett 

liknande sätt men använder sig även av olika instrument i undervisningen. Eleverna får 

lyssna och härma en melodi, både med sång och instrument. Daniel har även en notbok 

som eleverna får spela efter tillsammans. 

26



6. Diskussion

I detta kapitel diskuteras lärarnas beskrivningar av fenomenet gehörs- och musiklära i 

förhållande till den tidigare forskningen. 

Det framgår i resultatet att lärarna har väldigt lika åsikter om ämnet ge/mu. Zimmerman

beskriver att musikläraren ska beakta musiken som en mänsklig dialog. Musikläraren 

ska låta musiken flöda under lektionerna och inspirera eleverna, framförallt genom att 

använda sig av gehöret. Zimmerman beskriver även att det som lärarna ska lägga fokus 

på i undervisningen är musikalisk kvalitet, samt att skapa en god musikalisk miljö för 

eleverna (Zimmerman 2009 s. 5). I resultatet anser både Göran och Daniel att 

musikalisk kvalitet är viktigt. Båda lärarna fokuserar på att skapa en förståelse för 

ämnet. Lärarna beskriver även att eleverna måste lära sig och förstå de grundläggande 

kunskaperna inom ämnet för att kunna avancera. Göran och Daniel jämförde 

musikteorins grunder på ett liknande sätt:

Eleverna måste först kunna varje bokstav innan de kan lära sig att läsa. 

Sedan måste eleverna kunna sätta ihop bokstäverna till ord,vilket kan 

motsvara ackord . De måste sedan kunna sätta ihop ord till meningar 

vilket kan motsvara melodier (Del av Daniels citat 2015). 

Det som Göran anser vara viktigast för eleverna att lära sig inom ge/mu är

durskalan. Göran beskriver durskalan som alfabetet, tonnamnen blir till 

bokstäver och skalan bildar alfabetet. Ackorden blir till när man gör ord 

av bokstäverna (Göran 2015 citat). 

Båda lärarna anser att detta är viktigt inom ämnet och om man inte börjar med de 

grundläggande kunskaperna blir det ingen kvalitet på undervisningen enligt Göran och 

Daniel. För att skapa en lyckad undervisning beskriver Zimmerman att lärarens 

pedagogiska färdigheter är en avgörande faktor. Enligt min uppfattning är dessa två citat

väldigt pedagogiska och förklarar hur musikteorin är uppbyggd på ett bra sätt.  
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I Professor Lilliestams artikel beskriver han att människor som spelar på gehöret ofta 

inte läser noter. Han menar att dessa människor minns musiken på ett helt annat sätt än 

de personer som spelar efter noter. Lilliestam beskriver att det finns fem olika minnen 

som arbetar tillsammans när vi lär oss att spela via gehöret auditivt minne, visuellt 

minne, verbalt minne, samt taktila och motoriska minnen (Lilliestam 1997 s.76). I 

resultatet har Göran och Daniel samma uppfattning som Lilliestam angående 

gehörsmusicerandet. Båda lärarna beskriver att en del elever som spelar efter gehöret 

ofta inte kan läsa noter, samt att de inte förstår varför de ska lära sig detta moment.  

Göran och Daniel har samma åsikter angående denna punkt. De vill båda visa eleverna 

användbarheten med att kunna läsa noter och försöker därför motivera ungdomarna till 

att engagera sig i notläsningen. Daniel beskriver att han framförallt arbetar utifrån två 

minnen i sin gehörsundervisning. Det auditiva minnet får eleverna arbeta med under 

lektionerna genom att lyssna och härma med hjälp av sång och instrument. När eleverna

får härma olika ljud och melodier med enbart sång så utvecklas framförallt det verbala 

minnet hos eleverna. 

Göran arbetar också med det auditiva minnet under sina lektioner. Men Göran lägger 

även fokus på det visuella minnet som hjälper oss med att komma ihåg hur det ser ut på 

instrumentet när vi spelar. Det visuella minnet tränar Göran med eleverna med hjälp av 

pianot där de får se hur olika skalor spelas. Eleverna får även träna själva på att spela 

skalorna vilket bidrar till utvecklingen av det motoriska minnet. 

I Zimmerman Nilssons avhandling observerade hon en lektion där läraren skulle visa 

eleverna hur en kromatisk skala fungerar. Läraren i Zimmerman Nilssons undersökning 

använder sig av verbal kunskap innan hen övergår till pianot för att instruera praktiskt. 

Läraren använder sig både av verbal och praktisk kunskap precis som Göran. Skillnaden

mellan Göran och läraren i Zimmerman Nilssons undersökning är det visuella. Göran 

beskriver att eleverna får se på pianot hur en skala fungerar och rör sig medan den 

läraren som Zimmerman Nilsson observerat enbart låter eleverna lyssna på skalan. 

Läraren skriver sedan på tavlan vilka toner som användes.         
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Läraren i Zimmerman Nilssons undersökning vill att eleverna ska få möjligheten till att 

utveckla musikteoretiska kunskaper. Pedagogen beskriver även att de olika delarna som 

finns inom ämnet ska sättas ihop till exempel teoretisk kunskap i praktiken. I 

Zimmerman Nilssons undersökning beskriver läraren att om de olika delarna sätts ihop 

så bildar det en helhetsförståelse för eleven (Zimmerman Nilsson 2009 s. 79). 

Läraren från Zimmerman Nilssons undersökning har liknande åsikter med både Göran 

och Daniel angående detta moment. I resultatet framgår det att Göran lägger fokus på 

förståelse i sin undervisning. Göran vill att eleverna ska få musikteoretiska kunskaper 

som de kan använda i sitt eget musicerande. Han vill även att eleverna ska kunna lösa 

musikteoretiska problem på egen hand i samband med ensemble.  Daniel anser sig 

också arbeta med att skapa förståelse i sin undervisning. Detta är viktigt för både Göran 

och Daniel och de anser att eleverna inte utvecklas om det inte finns en förståelse för 

hur musikteorin fungerar i praktiken.    

Mark Gaare skriver om notsystemets utveckling och samtalar även om tabulaturen. 

Enligt Gaare använder framförallt gitarrister sig av tabulaturen och det har blivit ett 

alternativ till det traditionella notsystemet (Gaare 1997). Göran och Daniel samtalar inte

om tabulaturen i undersökningen utan båda lärarna fokuserar främst på att eleverna ska 

lära sig det traditionella notsystemet. Gaare beskriver även att det finns många digitala 

notations program i dagens samhälle som lärarna kan använda sig av i undervisningen.  

Gaare anser att dessa digitala program kan hjälpa lärarna med att skapa en djupare 

förståelse för hur det traditionella notsystemet fungerar. Ingen av lärarna i detta projekt 

samtalar om digitala hjälpmedel. Göran och Daniel  låter eleverna skriva noter för hand 

under lektionerna. Enligt min uppfattning kan digitala hjälpmedel vara både negativt 

och positivt för eleverna. Jag anser att eleverna först ska lära sig att skriva noter för 

hand eftersom digitala program ofta hjälper användaren under processens gång. När 

eleverna har lärt sig grundläggande kunskaper inom notation så kan läraren presentera 

digitala program i undervisningen.     
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6.1 Sammanfattning av diskussion

I resultatet beskriver Göran att det viktigaste momentet inom gehörs- och musiklära är 

durskalan. Daniel har inte samma åsikter som Göran under denna rubrik och anser att 

tonnamn och rytmiseringar är det viktigaste momenten inom ämnet. Lärarna arbetar på 

samma skola men har ändå olika tankar kring vad som är viktigt att lära sig. Durskalan 

är ett viktigt moment men jag anser att eleverna måste lära sig tonnamn innan de kan 

använda sig av durskalan. Det finns många faktorer som är centrala för att skapa sig en 

förståelse för ämnet och jag anser framförallt att kvintcirkeln är betydelsefull, vilket 

ingen av lärarna lyfter fram i resultatet. Det blir problematiskt att framställa vem av 

lärarna som har rätt i denna fråga eftersom det är lärarnas personliga reflektioner. Jag 

anser att lärarnas pedagogiska färdigheter har en avgörande roll i denna diskussion. Hur 

lärarna arbetar, samt vilka metoder de använder sig av i undervisningen är enligt min 

uppfattning en väsentlig faktor för att avgöra vilket moment som är centralt. Göran och 

Daniel beskriver framförallt att ämnet ska ge eleverna en musikteoretisk förståelse. Men

vad innebär det egentligen att ha en förståelse inom gehörs- och musiklära? Jag anser att

begreppet förståelse innebär kunskap, samt kunskap om hur förståelsen kan tillämpas i 

olika situationer. För att skapa en helhetsförståelse måste individen förstå olika delar av 

ämnet, samt en förståelse för hur de olika delarna tillsammans kan användas i diverse 

musikaliska situationer. Båda lärarna i projektet framställer begreppet förståelse som 

kunskap i handling. De beskriver att förståelse innebär att eleven kan applicera 

kunskapen teoretiskt och praktiskt. 

Lärarna i projektet har väldigt lika åsikter kring fenomenet gehörs- och musiklära. Detta

kan beror på flera olika aspekter. Göran och Daniel måste följa läroplanen och anpassa 

lektionerna utifrån skolverkets anvisningar. Detta kan vara ett alternativ till varför 

lärarna har liknande åsikter, eftersom att de har samma mall som grund för 

undervisningen. Men läroplanen kan tolkas på olika sätt vilket bidrar till att lektionerna 

inom ämnet kan se olika ut och anpassas efter lärarens värderingar. 

Jag anser att resultatet kan bidra till en fördjupad kunskap kring hur lärare samtalar och 

reflekterar kring fenomenet gehörs- och musiklära. Projektet ger musiklärare en inblick 

i hur ämnet framställs av två gehörslärare. Detta kan bidra till en bredare kunskapssyn 

hos gehörslärare.               
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6.2 Avslutande reflektion

Syftet med projektet var att undersöka hur två musiklärare samtalade kring ämnet 

gehörs - och musiklära på gymnasiet. Lärarna i projektet hade liknande tankar och 

åsikter kring hur de upplever ämnet. Det fanns mer likheter än skillnader i lärarnas svar 

och båda lärarna fokuserar framförallt på att skapa en förståelse hos eleverna. Utifrån de

båda lärarnas beskrivningar kring ämnet kom jag fram till att fenomenet gehörs och – 

musiklära framförallt handlar om att skapa sig en förståelse för hur musiken fungerar. I 

projektet har jag skapat mig en djupare förståelse för hur två lärare upplever ämnet 

gehörs- och musiklära. Undersökningen har även givit mig en uppfattning kring hur de 

båda lärarna anser sig arbeta för att förmedla musikteoretisk kunskap till eleverna. 

Under projektets gång har jag fått svar på mina frågeställningar och i förhållande till 

syftet har jag fått mig en djupare förståelse kring hur två musiklärare samtalar kring 

fenomenet gehörs- och musiklära.  

   

6.2 Vidare forskning

Denna studien har fokuserat på att beskriva hur lärare upplever och beskriver ämnet 

gehörs- och musiklära. I projektet genomfördes även två individuella intervjuer för att 

samla in data till undersökningen. För att få bredare kunskap kring hur musiklärare 

upplever ämnet kan forskaren kombinera djupintervjuer med observationer. 

Undersökningen kan även involvera flera deltagare för att få ett större perspektiv på hur 

ämnet beskrivs. Det hade varit intressant att i samband med denna undersökning även 

intervjua och observera elever. Forskaren kan då jämföra lärarnas svar med elevernas 

och försöka finna gemensamma förbindelser.       
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