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Abstract 
It is logical, but not logical at all compared to every other logical thing.  
A study about how students in upper secondary school reflect about their studies in Pitch and 
music theory.  
 
Pitch and music theory is a compulsory subject for music students in the art programme of 
upper secondary school of Sweden. The aim of the subject is to develop the students’ 
knowledge about music theory concepts in order to help them play and create music on their 
own. The aim of this paper is to discuss how students talk about ear training and music theory. 
Qualitative group interviews were carried out with two student groups from the first and 
second year of the upper secondary school. The results show that most of the students think 
that studies in music theory are difficult because of the theoretical approach, which differ a lot 
from playing music. A conclusion among others is that it is important to work with music 
theory in other contexts, for example in more praxis based subjects as ensemble. It is also of 
great importance that students are given the possibility to reflect and discuss their thoughts 
about music theory with other students as well as with their teachers. 
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1 Inledning 
 
”Vad ska vi ha det här till?” Det är en mycket viktig fråga. Ett av mina ledord både som 
student och lärare är verklighetsförankring. Jag vill veta att det jag gör, läser eller räknar på 
går att använda till något konkret. 

Det var flera år sedan jag började fundera på vad mitt examensarbete skulle handla om. 
Eftersom jag blir lärare i både musik och matematik när min utbildning är gjord var det så gott 
som självklart att mitt examensarbete skulle handla om båda dessa ämnen. Jag funderade 
därför en hel del över vilka olika sätt det finns att kombinera ämnena på. Jag vet redan att det 
går att dra tydliga paralleller mellan matematik och musik, främst i musikteori. Jag vill inte 
påstå att det jag kom fram till var att det är onödigt för mig att forska om det, men det var inte 
det jag behövde veta mer om nu. 

När jag själv började ha lektioner i musikteori öppnades om inte en helt ny värld så en ny dörr 
till en redan bekant värld. Jag fann att musiken var uppbyggd av tydliga mönster och att jag 
kunde använda mig av enkel matematik för att lösa uppgifter i exempelvis arrangering. Därför 
blev jag nyfiken på hur andra tänker om, lär sig, tar till sig och använder musikteori. Det 
kändes viktigt för mig som lärare att känna till andras olika sätt att tänka eftersom jag med 
mitt ganska tydliga sätt att tänka riskerar att bli enkelspårig. Det är en egenskap jag gärna 
byter ut mot till exempel mångsidig. 

Jag har valt att undersöka hur elever på det estetiska programmet med musikinriktning 
förhåller sig till musikteori. Vad tycker de om ämnet? Anser de att det finns någon nytta med 
att ha det på schemat? Är det torrt och tråkigt eller kan det vara kul och bra att ha? 

Vid auskultation på en lektion i Gemu (gehörs- och musiklära) uttryckte en av eleverna att det 
inte finns någon logik i det hela. Sedan ändrade han sig till att den visst finns men att den är 
gömd. Hur plockar man då fram logiken som man vet finns men inte syns? 

Jag undrar även hur stora glappen känns för eleverna mellan de olika ämnena inom musiken. 
Jag vill veta om eleverna kan dra paralleller mellan olika musikämnen. Kan de använda 
erfarenheter från ett musikämne i ett annat? Hänger till exempel ämnet Ensemble på något vis 
ihop med ämnet Gemu, eller är det två skilda saker för eleverna? 
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2 Syfte och frågeställningar 
Min förhoppning är att jag ska kunna se nya sätt att nalkas musikteoretisk medvetenhet, sätt 
som jag i min framtida lärarroll kan känna till och använda mig av i undervisning.  

Eftersom elever på gymnasiets estetiska program, med inriktning musik, har ämnet Gehörs- 
och musiklära som obligatoriskt på schemat vill jag veta hur de tänker om ämnet. Detta 
hoppas jag få reda på genom att använda främst följande frågor till dem: 

• Vad är musikteori? 

• Vad kan man ha det till? 

• Hur använder ni musikteori? 

• Är det ett nödvändigt ämne?  

Jag vill även veta hur ämnet Gemu samverkar och kan jämföras med andra ämnen, då 
naturligtvis främst inom musik. 

 

Mina forskningsfrågor: 

• Vilken nytta ser elever med ämnet Gemu? 

• Vilka samband ser elever mellan Gemu och andra musikämnen, främst 
Ensemble? 
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3 Teoretisk bakgrund 
Här redovisas studiens bakgrund med den teori som ligger till grund för mitt arbete. Det första 
avsnittet, ”musiklära”, är en kort beskrivning om ämnet och dess bakgrund. Det innehåller 
även ett stycke som förklarar hur musikteori kan anknytas till matematik. Avsnittet ”tidigare 
forskning om musikelever” behandlar två tidigare studier om vad olika musikelever säger om 
sin undervisning. Dessa studier anknyter till min undersökning genom att de handlar om 
musikelever och för att jag använt liknande metod i min. ”Teorier kring lärande” redogör dels 
för olika sätt att lära samt vilka kunskapsformer som finns, och dels för Vygotskijs tankar om 
begreppsbildning. Ingen av just dessa teorier behandlar musik direkt, men det går att dra 
tydliga paralleller. 

3.1 Musiklära 
I detta avsnitt beskrivs delar av bakgrunden till dagens musiklära. Eftersom jag gärna kopplar 
samman musikteori med matematik finns här även ett avsnitt där några av dessa samband kort 
beskrivs.  

3.1.1 Notskrift 

Aulin & Oldermark (1999) skriver om Biskop Isidor från Sevilla, som var en berömd lärd på 
500-talet. Han lär i en krönika ha skrivit att musiken förgår ifall man inte kan behålla den i 
minnet, eftersom man inte kan skriva ned den. Numera kan man skriva ner musik. Det började 
redan under tidig medeltid då man med en slags notering kunde visa melodins rörelse uppåt 
eller nedåt med hjälp av nevmer, ett uttryck närmast besläktat med det grekiska ordet för vink. 
Senare skrevs dessa nevmer på en linje, som sedermera utvecklades till flera linjer för att 
mera exakt kunna bestämma tonhöjden. På 1600-talet hade man kommit fram till det system 
med notlinjer, noter och klaver vilket vi i västvärlden använder än idag (Aulin & Oldermark, 
1999). Notens utseende och läge i notsystemet avgör hur länge den skall klinga respektive i 
vilken tonhöjd den skall ljuda. 

3.1.2 Tonarter och ackord 

Tonart är en samlingsbeteckning över toner som hör ihop och som kan härledas ur en skala, 
antingen i dur eller i moll. Exempelvis innehåller C-durs skala tonerna c, d, e, f, g, a, b och c. 
De är stamtoner, alla de vita tangenterna på ett piano, och används därför ofta som exempel. 
Varje durtonart har en parallelltonart i moll som består av samma tonmaterial. Den ligger tre 
halva tonsteg, intervallet en liten ters, nedanför durtonartens grundton. C-durs parallelltonart 
är alltså A-moll. Grundtonen, det vill säga första tonen i en skala, kallas för tonika. Genom att 
till den lägga den tredje och den femte tonen i skalan, tersen och kvinten, har man bildat 
tonikatreklang (Mikkola, 1999). Treklanger kan byggas på alla toner i skalan, och beroende 
av vilken ton man börjar med får ackorden olika karaktär och funktion i tonarten.  

3.1.3 Gehörs- och musiklära  

Som ett av de obligatoriska ämnena inom musikgrenen på gymnasiets estetiska program finns 
Gehörs- och musiklära, Gemu. Kursen finns för att ge eleverna kunskap om musikteoretiska 
begrepp och bidra med möjligheter för eleverna att använda dessa i sitt eget musicerande. 
Kursen skall också bidra till att utveckla elevernas gehör, det vill säga inre hörande 

(Skolverket, 2006).  



 8 

Lektionerna i Gemu liknar många gånger den form av undervisning vi sedan länge är vana att 
se i exempelvis matematik eller svenska så till vida att den oftast är teoretisk och ledd av en 
lärare som står vid tavlan. 

3.1.4 Matematik i musiken  

Redan de gamla grekerna fann ett samband mellan musik och matematik. För antikens greker 
fanns en naturlig integration mellan ämnena aritmetik, geometri, musik och astronomi (Uhlin, 
2003). Den stora teorin om skönheten hävdade att grunden till något skönt ligger i delarnas 
matematiska talförhållanden till varandra. Detta ledde till Pythagoras studie av musikens 
intervall. Där fann han att de minsta positiva heltalen: 1, 2, 3 och 4, i olika förhållanden till 
varandra bildade de intervall som, då som nu enligt oss i västvärlden, anses klinga bäst 
tillsammans (Nordström, 1999). Dessa förhållanden visar sig genom att den rena oktaven till 
en ton har en frekvens som är exakt dubbelt så hög. Som exempel har vi ettstrukna a, nära den 
ton som vi oftast hör då vi lyfter en telefonlur (gitarren.se). Ettstrukna a har frekvensen 440Hz 
och tvåstrukna a, en oktav högre upp, 880Hz vilket ger förhållandet 2:1. Skalans kvart har 
förhållandet 4:3 medan kvinten har 3:2 (Uhlin, 2003). Eftersom musik går att behandla inom 
fysikens ramar finns det mycket att räkna på. Exempelvis sammanhänger fenomenet att 
tonens frekvens ökar med det dubbla för varje oktav med att logaritmen av en positiv 
exponentialfunktion f(x) ökar med ett konstant belopp när variabeln x ökar med ett och 
samma värde (Uhlin, 2003). 

Det är snarare i musikens teori än i den ljudande musiken man vardagligt finner kopplingar 
till matematiken. Ett tydligt samband finns mellan notvärden och bråkräkning. Notvärden 
visar hur lång en ton är och betecknas som exempelvis hel-, halv-, fjärdedels-, eller 
åttondelsnot. En hel är lika lång som två halva, en halv lika lång som två fjärdedelar, och så 
vidare. Alltså precis som i matematik.  

En stor del av den logik man kan finna i musik bygger på att det på många ställen går att finna 
mönster. Exempel på det är att en skala, dur eller moll, byggs enligt samma mönster av hela 
och halva tonsteg oavsett från vilken ton man börjar. Utifrån denna skala kan man sedan 
bygga de ackord som används till exempel vid körens julkonsert eller för att med gitarr 
ackompanjera en visa till midsommardansen. I uppbyggnaden av klassisk musik finns ofta 
symmetri med mönster och återkommande teman, exempelvis med formen A B A C A. 

Sammanfattningsvis kan sägas att människor sedan länge haft ett intresse för att ta reda på 
musikens uppbyggnad. Idag har man kommit väldigt långt genom att det finns begrepp för det 
allra mesta inom musik samt att musik systematiserats genom användningen av notsystemet. 
För att lära sig dessa begrepp och notsystemet finns ämnet Gemu på schemat på gymnasiets 
musikestetiska program. Musikens teori kan i stora delar beskrivas med matematiska 
modeller, och med fysikaliska begrepp kan tonhöjder och intervall mätas. 
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3.2 Tidigare forskning om musikelever 
Kapitlet beskriver två tidigare studier om musikelever. Maria Karlsson har studerat elever på 
gymnasiets estetiska program och undersökt deras bakgrund, studiegång och motivation. 
Claes Erikssons forskning är gjord på högstadieelever och behandlar elevernas tankar kring 
musikaliskt lärande.  

3.2.1 Musikaliskt lärande och motivation 

Det går att strukturera musikaliskt lärande på två vis; induktivt och deduktivt (Karlsson, 2002). 
Induktivt lärande kan ske vid laborativt arbete genom att exempelvis spela något som låter bra 
och sedan genom att analysera vad man gjort närma sig teorin bakom varför det låter bra. Vid 
deduktivt lärande böjar man med det formella, och i musiksammanhang kan det ske helt utan 
att något spelas. Generaliserat kan sägas att det lärande som sker i ämnet Gemu ofta är 
deduktivt medan det i ensemble snarare är induktivt, frånsett att musikteoretiska slutsatser 
mera sällan dras på ensemblelektionerna. 

Maria Karlsson har gjort en studie om musikelever på gymnasiets estetiska program där hon 
undersöker elevernas bakgrund, studiegång och motivation. I hennes resultat om motivation 
och elevers grad av autonomi, självständighet, skriver hon om vikten att ta tillvara elevens 
spontana intresse och nyfikenhet. Det är viktigt för eleverna att de känner hur de får nya 
kunskaper och färdigheter, och att dessa är förankrade på flera håll. Så fort undervisningen 
tenderar att bidra till ytliga kunskaper eller leder till konkurrens mellan eleverna minskar 
graden av självständighet hos eleverna i ämnet. Hon menar att detta riskerar leda till att elever 
jämför sig med andra och fokuserar på att visa upp en ytlig kompetens (Karlsson, 2002). 
Hennes resultat visar att elever har större vilja att bli bättre och arbeta mer ju mer autonoma 
de är. Dessa elever visar även en mera positiv inställning till musikundervisningen och har 
lättare att förklara sina framgångar och misslyckanden. 

Karlsson avslutar med att det är viktigt för en lärare att veta hur eleverna uppfattar sig själva 
och sina studier. Det underlättar i organisationen av undervisningen och leder till att eleverna 
stimuleras till högre prestation som leder till djupare kunskaper. Med hjälp av lärarens 
handledning kan eleverna själva, i och med att de är medvetna om hur de fungerar, uppnå sin 
möjliga utvecklingsnivå inom ett visst område (Karlsson, 2002).  

3.2.2 Högstadieelever om musikundervisning 

Claes Eriksson har gjort en undersökning med syfte att genom gruppsamtal ta reda på hur 
ungdomar på högstadiet tänker om musikaliskt lärande. I hans studie återfinns bland annat 
begreppet självkännedom som ett resultat av musikaliskt lärande. Vid musicerande tycks 
reflektion över den egna förmågan oundviklig, detta genom att musikundervisningens 
utformning ser ut som den gör, att den ofta sker i grupp och att man är tvungen att visa vad 
man kan inför andra. Det sker även genom tester och prov med betygsättning. ”Denna 
självbild kan ses som ett försvar och en hjälp att bemästra situationer där individen 
kategoriseras av omgivningen” (Eriksson, 2002, s.161). 

Ericssons studie visar även att det utanför skolan sker ett omedvetet lärande, musikaliskt till 
exempel genom att lyssna på musik, detta till skillnad från hur det är i skolan där fokus ofta är 
på ansträngning vid lärandet, bland annat i form av att uppgifter skall lösas. 

I undersökningen visar ungdomar en tro på att musikundervisning förekommer i skolan som 
en slags orientering i vilka typer av musik som finns, för att eventuellt väcka intresse. Många 
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elever ser också skolan som yrkesförberedande, och att musikundervisningen då skulle kunna 
vara till hjälp för dem som vill arbeta med musik i framtiden. 

En förkortad framställning av avsnittet ”tidigare forskning om musikelever” visar att det finns 
två sätt att lära sig, induktivt respektive deduktivt. Viktigt är att musikelever får förankra sina 
kunskaper på flera håll. Musikelevers förståelse ämnet styr motivation och graden av 
autonomi. Elever har nytta av att jämföra sig, men inte tävla mot, andra. 

3.3 Teorier kring lärande 
Här kommer jag att beskriva olika teorier som finns kring lärande, då inte bara fokuserat på 
musik, både inom och utanför skolans väggar.  

3.3.1 Sammanhang och verklighetsförankring 

I detta stycke kommer jag att beskriva vikten av att uppleva verklighetsförankring till kunskap 
och att finna sammanhang i vilka den kan användas. 
 
Inom skolan möter eleverna en mängd olika ämnen inom vilka de i sin tur möter många olika 
lärare. Detta gör att skolan för många blir rörig och svår att finna sammanhang i. Ett av 
skolans huvudproblem är att skolan uppfattas som meningslös av många. Detta tros bero på 
just bristen av sammanhang och skolans fokusering på denna dekontextualiserade kunskap 
(Carlgren, 1999). Ämnena sträcker sig mellan vitt skilda användningsområden men har ändå 
alla som syfte att hjälpa eleverna att bli ansvarsfulla medborgare i vårat samhälle. ”Den värld 
eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan” (Lpf 
94, sid. 6). 

Det lärande som sker i skolan är vi väl medvetna om. Det kallas för ett formellt lärande med 
syfte enbart att lära oss, och det pågår regelmässigt (Carlgren, 1999). Utanför skolan sker 
däremot ett informellt lärande. Människor skaffar sig ny kunskap överallt och hela tiden. I 
vardagslivet är det kanske inte så ofta man tänker på det, men likväl lär man sig nya saker 
genom erfarenheter av olika slag. I skolan är arbetet naturligtvis fokuserat på kunskap och 
lärande. ”Skolan skall förmedla kunskaper, lösryckta från de sammanhang där de utvecklades, 
till eleverna på ett systematiskt och koncentrerat sätt. Dessa kunskaper förväntas eleverna 
senare kunna använda i andra sammanhang” (SOU 1992:94, s. 69).  

Redan 1981 efterlyser Arne Maltén i sin bok ”Vad är kunskap” ett helhetstänkande i skolan 
och menar att det finns behov av en mer verklighetsnära skola. Annars finns det risk att skolan 
upplevs som ”irrande bloss i natten” (s. 121). Till syvende och sist är det lärarna som skapar 
helheten utefter hur de tolkar de komponenter som ingår. Dessa komponenter är inte bara de 
politiskt fastställda ramarna utan också exempelvis vilken syn som finns på kunskap, 
människan och samhället, vilka undervisningsmodeller som används och vilken 
utvecklingspsykologisk kunskap lärarna besitter (Maltén, 1981). 

Sammanfattningsvis och generaliserat finns det två former av lärande; ett som vi fokuserar på 
och vet om när det sker samt ett som sker automatiskt och omedvetet. I skolan ligger fokus på 
det medvetna lärandet och allt för sällan är det knutet till de praktiska användningsområden 
som finns för det. Därför bör vi sträva efter att undervisningen i skolan sker med en mer 
genomtänkt helhetssyn. 
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3.3.2 Kunskapsformer 

Här kommer jag att beskriva de fyra kunskapsformer som det flertydliga begreppet kunskap 
kan underdelas i. 

I Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994, talas om att kunskap är ett 
mångtydligt begrepp som kommer till uttryck i olika former. Dessa former beskrivs med fyra 
f; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I undervisning skall alla former finnas med 
eftersom de förutsätter och samspelar med varandra. Då skolan omöjligt kan tillhandahålla all 
den kunskap som eleverna behöver är det skolans uppgift att för eleven bidra med verktyg till 
egen kunskapsutveckling och eget tänkande. 

Faktakunskaper är sådant som gör att vi vet att något förhåller sig antingen på det ena eller det 
andra sättet. Dessa kunskaper kan mätas eftersom vi antingen har dem eller inte (SOU, 1992). 
I och med att faktakunskap kan mätas i mängd kan den sägas vara kvantitativ. I jämförelse 
skulle då förståelsekunskap, som bygger på inre egenskaper, kallas kvalitativ. Det innebär att 
samma sak kan förstås på flera olika sätt och olika djupt, utan att det ena behöver vara bättre 
än det andra. Att har förståelse inom ett ämne bidrar till användande av begrepp och struktur. 
Det bildar en gemensam referensram vilket underlättar för kommunikation med andra inom 
samma område. Fakta och förståelse hänger nära samman. Genom förståelse söks mening i 
fakta. Enligt Statens Offentliga utredningar från 1992, Skola för bildning, finns en risk att 
förståelsekunskap reduceras till faktakunskap. Detta genom att begrepp i skolan istället för att 
knytas till förståelse blir till termer i form av faktakunskap. 

När vi vet hur något skall utföras eller användas har kunskapen blivit en färdighet. Detta kan 
yttra sig i exempelvis ett riff på en elgitarr, en beställning av mat på en engelsk restaurang 
eller en löst ekvation. Färdighet är en praktisk form av kunskap medan fakta och förståelse är 
teoretiska. Färdigheter kan utvecklas utan förståelse, men de båda är oftast förankrade i 
varandra. Det sista f:et står för förtrogenhet. Det är en kunskapsform man skaffar sig genom 
att uppleva saker och få erfarenhet. Genom olika erfarenheter lär man sig att använda sina 
gamla kunskaper även om situationen är ny. Det är mycket sällan eller aldrig någon av 
kunskapsformerna förekommer utan någon av de andra. De finns inom alla ämnen, men med 
olika betoning (SOU, 1992). I biliga 7 till Skola för bildning presenteras förslag på hur dessa 
kunskapsformer kan stimuleras vid musikskapande med hjälp av datorer och syntar. Som 
faktakunskaper ses hur datorn fungerar, kännedom om notvärden och tonarter och taktarter. 
Förståelsekunskap är att förstå vad en melodi är och hur relationen mellan den och 
exempelvis harmonier och rytmer ser ut. När eleven kan göra en låt med hjälp av dator 
innehar hon eller han färdigheter i musikskapande. När dessa sedan utvecklas musikaliskt och 
estetiskt samt eleven känner tilltro för vad den gör är förtrogenheten ett faktum. 

Musik kan även integreras med andra ämnen i skolan. Exempelvis presenteras att musik och 
språk hör ihop bland annat eftersom rösten tränas och att det i musikundervisning kan ske 
både analyser av texter och sång på andra språk.   

”Elevens kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall 
ge eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 
uppmärksamhet i en kursutformad skola” (Lpf 94, sid. 6). 

Fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet är alltså de fyra kunskapsformer som begreppet 
kunskap underdelas i här. De fyra formerna samverkar med varandra och återfinns i olika grad 
i alla ämnen. De är alla viktiga för lärare att känna till och att ta i akt för att skapa varierad 
undervisning som skapar väl förankrade kunskaper. 
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3.3.3 Vygotskij 

Här kommer jag att beskriva en inom pedagogiken mycket känd forskares idéer om barns 
inlärning och bildande av begrepp. 

Pedagogen, forskaren och filosofen Lev Vygotskij levde i forna Sovjetunionen under första 
halvan av 1900-talet. Vygotskij förde fram idén om att barns utveckling inte är en individuell 
process utan i större utsträckning sker i samspel med dess omgivning. Därför är hans 
forskning och pedagogik av social karaktär och beror alltså på barnets egen verklighet och 
dess erfarenheter. Mest fokuserade han på olikheter mellan vad barn kan lära sig på egen hand 
och det som kräver hjälp från en vuxen. All inlärning sker genom att egna intryck och 
erfarenheter av verkligheten tolkas. Därför skriver Vygotskij (utgivet 1999) att lärarna inte 
ska undervisa eleverna, utan att det istället är skolan som ska organiseras så att eleverna kan 
uppfostra sig själva. Detta betyder dock inte att läraren blir oviktig. Dess roll blir att 
kontrollera samspelet mellan eleven och dess sociala miljö, att visa teorier bakom praktiken. 
Vygotskij förespråkade att nya kunskaper måste kopplas samman med det vi redan kan, och 
att olika ämnen måste kopplas samman. Han varnar för direkta upprepningar och uppmanar 
istället att repetera genom att belysa redan vunnen kunskap från andra håll. Vygotskij menar 
även att skolkunskap och vardagskunskap måste hänga ihop och att först undervisa om det 
barnen har ett naturligt intresse för (Vygotskij, 1999).  

Vygotskij ägnade stor uppmärksamhet åt tänkandet och dess relation till språket. Vid 
begreppsbildning menar Vygotskij att barnets begrepp genomgår en lång process. Det börjar 
med att barn har primitiva föreställningar och genom kompromisser kan använda dem för att 
lösa problem. Vidare utvecklas en komplex föreställning där barnet ser konkreta likheter 
mellan saker och ting. Vygotskij menar att en komplex föreställning till stor del liknar att ha 
begrepp, och att den likheten är en starkt bidragande faktor till att just begrepp utvecklas. 
Detta genom att begrepp används redan innan de är medvetet förankrade. Genom att barnet 
imiterar vuxnas handlingar, som egentligen ligger utanför vad barnet själv kan, och använder 
dem i nya sammanhang skapas nya kunskaper (Carlgren, 1999). Bråten skriver; ”Begrepp för 

andra och begreppet i sig självt utvecklas hos barn före begreppet för mig själv” (s.21). 
Alltså, barnet använder tankesätt som för andra liknar begrepp men som barnet inte själv 
uppfattar så. Begreppsbildande blir en social konstruktion och sker under yttre påverkan. 
Vygotskij jämförde de begrepp som lärdes in i skolan med de som vardagslivet spontant 
utvecklar. I skolan är begreppen dekontextualiserade, tagna ur sitt sammanhang, samt 
uppbyggda logiskt och hierarkiskt. Spontana, osystematiska och kontextbundna begrepp 
möter barnen däremot i sin vardag. Dessa är viktiga att ha för att senare kunna bygga vidare 
på vid lärandet av vetenskapliga begrepp. Detta medför å andra sidan att barnet blir mer 
systematisk när det möter nya begrepp i vardagen. All kunskap, både den abstrakta teoretiska 
och den om livets konkreta sammanhang, behövs för att utveckla tänkandet (Bråten, 1998). 

Vygotskij menar att den omgivande miljön påverkar lärande, därför måste skolan ha starka 
anknytningar till vardagen. Läraren innehar rollen som förebild och är mycket viktig för 
elevens läroprocess. Vygotskijs teorier handlar även om hur barn via tänkande och språk 
utvecklar begrepp. Det är en lång process som går från primitiva till komplexa föreställningar 
för att utvecklas till begrepp. 

I min undersökning kommer jag att använda dessa teorier genom att aktivt söka anknytningar 
till dem i min analys av de utskrivna intervjuerna. 
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4 Metod 
Följande kapitel visar hur jag gått tillväga i min undersökning, från planering till slut. Det 
beskriver vilka metoder jag använt vid insamlande av information och hur jag bearbetat den. 
Här återfinns också mina egna reflektioner över arbetet och hur pass säker metoden är, samt 
en presentation av de etiska överväganden jag gjort.   

4.1 Val av metod 
En intervju, det vill säga muntliga frågor, bygger på att personerna som tillfrågas har en vilja 
att svara. Det kan finnas många anledningar till att den viljan inte finns, och därför har jag en 
stor uppgift i form av att försöka motivera dem till det. Jag måste visa vilket syftet är med 
intervjun och på vilket sätt jag kommer att använda materialet, alltså svaren jag fått in. Svaren 
i intervjun behandlas konfidentiellt, alltså att jag som forskare vet vem som svarat men 
behåller vetskapen för mig själv (Patel & Davidsson, 2003). 

Graden av strukturering i mina två intervjuer kommer att vara relativt låg. Vitsen med 
kvalitativ forskning är ju att få fram tankar och upplevelser från olika personer rörande ett 
visst fenomen, och då går det inte att använda fasta svarsalternativ (ibid). Jag har ett antal 
förberedda frågor, men jag kommer förmodligen inte ställa dem i den exakta ordning jag 
skrivit dem, och jag kommer att lägga till följdfrågor och helt nya frågor beroende på tillfället. 
Dessutom vill jag försöka hålla mig från att använda frågor där svaret kan vara ”ja” eller 
”nej”. I den mån jag ändå använder dem kommer jag att använda följdfrågor. Jag vill att mina 
frågor ska kunna ge långa och målande svar för att jag sedan ska kunna utläsa så mycket som 
möjligt av hur de tänker. 

Det finns en hel del fallgropar att trilla i om jag inte ser mig för. Förslag på 
försiktighetsåtgärder är att ställa varken långa, ledande eller dubbla frågor. Inte heller bör jag 
använda negationer och förutsättande frågor, eller bara frågan ”varför?”. Den kommer jag att 
använda som kompletteringsfråga. I språket bör jag använda vanliga ord och uttryck samt 
vara klar och tydlig med vad jag menar. 

Att vara väl förberedd är av största vikt när det gäller intervju. För det första måste jag se till 
att ha frågor som ger svar så att det täcker hela intresseområdet. För det andra frågar jag mig 
själv om verkligen alla behövs. Jag tänker noga igenom mina frågor och ser till att de inte kan 
missuppfattas. Förutom detta måste jag se till att de går att använda på den grupp som avses. 
Dessutom måste jag, som ska ställa frågorna i intervjun, ha rätt teknik och vara väl förberedd. 
Jag måste ha bestämt om det ska föras anteckningar eller göras inspelning (ibid). 

4.2 Urval och genomförande 
I min undersökning tar jag hjälp av elever i årskurs 1 och 2 på musikestetiska programmet vid 
en gymnasieskola på Gotland. De är mina elever i Gemu A (första kursen i gehörs- och 
musiklära) under min verksamhetsförlagda utbildning under hösten 2006. Eleverna har Gemu 
i två timmar långa pass på måndag respektive tisdag förmiddag och det är på de lektionerna 
jag genomför intervjuerna. Eftersom vi inte vill göra av med värdefull lektionstid har vi 
ganska kort om tid, ca 45 minuter till vårt förfogande. Intervjuerna börjar genom att jag i 
början av lektionen berättar hur jag tänkt mig upplägget och att de som vill hjälpa mig, genom 
att delta i intervjun sedan är välkomna att vara med. 

Den första intervjun genomförs med en grupp i årskurs två. De är i slutet av sin kurs. 
Intervjun är det första som möter dem efter mentorstiden en måndag förmiddag. Varje 
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lektionstillfälle är som sagt två hela klocktimmar, och jag har fått den första till mitt 
förfogande att genomföra intervjun. På den andra halvan av lektionen kommer de att gå 
igenom mollparalleller med min handledare. I gruppen ingår fem elever. Två av dem är 
slagverkare, en är basist och två har sång som huvudinstrument. Jag har tidigare träffat dem 
när jag auskulterat på en lektion i Gemu som min handledare lett. Vi är i det lilla rum där de 
vanligtvis har sina lektioner i Gemu, där finns ett bord som vi sitter runt. Jag börjar med att 
berätta varför jag gör intervjun och att det inte är något förhör på något sätt. Jag vill bara att 
de berättar hur de tänker. 

Den andra intervjun görs med elever i årskurs ett som just börjat ha ämnet. Gruppen 
innehåller en munspelsintresserad trummis, en trummis som gärna spelar piano, två basister 
och en vokalist. Även deras lektionstillfälle är två hela klocktimmar långt. Denna grupp har 
jag inte träffat i detta ämne tidigare, så jag kommer att ha undervisning i cirka en timme innan 
vi börjar med intervjun. På lektionen kommer vi att jobba med c-durskalan och intervall både 
gehörsbaserat och teoretiskt. Lokalen vi har lektionen i är den största av musiksalarna. Där 
finns en liten scen med all utrustning som en rockensemble behöver, en stor tavla, ett bord 
och många stolar. Det är runt bordet vi sitter. Dokumentation sker genom ljudinspelning som 
sedan skrivs ut ordagrant för att senare analyseras. 

Jag använder mig även av deltagande observation då jag leder en lektion i ensemble för en 
grupp i årskurs två. Två av fem personer i den gruppen ingår i den grupp av tvåor jag gör 
intervju med. Erfarenheter från denna observation dokumenteras med hjälp av anteckningar 
efter lektionen. 

4.2.1 Kommentarer till hur det gick 

Stämningen vid båda intervjuerna var avslappnad och jag möttes av en positiv inställning hos 
alla elever. Detta tror jag till stor del beror på den låga grad av strukturering jag använde mig 
av. Intervjuerna fungerade som jag hade föreställt mig. Jag kände mig väl förberedd och 
använde alla de frågor som jag planerat. Vid ett flertal tillfällen handlade diskussionerna i 
båda grupperna om sådant jag inte planerat men som ändå visade sig vara intressant för 
studien. Därför ökades mitt intresseområde genom att mina frågor täckte mer än det jag hade 
från början. Alla tillfrågade elever ställde upp, och de gav många svar. Grupperna skilde sig 
dock mycket från varandra då den andra gruppen var mycket mera talför än den första.  

Vid ett tillfälle före det att intervjuerna genomfördes ledde jag en ensemble i årskurs två, och 
jag använde erfarenheter därifrån i intervjuerna genom att be eleverna göra direkta 
jämförelser mellan Gemu och Ensemble. 

Båda intervjuerna spelades in på minidisc. Somliga var blyga för att spelas in, men de flesta 
var väldigt avslappnade. Vissa var noga med att det bara var jag som fick höra det, men alla 
gav direkt sitt medgivande till att deras ordinarie lärare skulle få läsa utskrifterna. Att hon 
skulle få ta del av deras svar tror jag inte hade någon inverkan på hur de svarade, då de talade 
så fritt.  

Det tog lång tid att föra över inspelningen till papper, eftersom de inte bara pratade mycket 
utan även gjorde det i munnen på varandra och genom att fylla i varandras meningar. Därför 
var det ibland svårt att tolka exempelvis vad en elev höll med om när han/hon sa ”Ja, precis”. 

4.2.2 Validitet/reliabilitet 

Jag anser att de svar jag samlat in i hög grad går att lita på. Detta grundar jag på att ämnen 
diskuterades flera gånger under samma intervju och att eleverna genom att diskutera med 
varandra förmodligen fick fram fler tankar än vad de gjort vid enskilda intervjuer. En nackdel 
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med att göra intervju i grupp kan vara att de tystare deltagarna inte kommer till tals om det 
finns dominanta personer i gruppen. Detta var jag medveten om när jag genomförde mina 
intervjuer och ställde vid några tillfällen därför frågor direkt till personer som varit tysta en 
längre stund. Att göra skriftliga enkäter var för mig inget alternativ då jag dels ville ha 
möjligheten att direkt ställa följdfrågor på deras svar, och dels har negativa erfarenheter av 
denna metod eftersom den riskerar att ge knapphändiga svar.  

4.2.3 Mina intervjufrågor 

De frågor jag planerar att använda är: 

Hur känns det att komma till en lektion i musikteori? 
Är det ett viktigt ämne för er? Varför/varför inte? 
Är det ett nödvändigt ämne? Varför/varför inte? 
Varför har ni det på schemat? 
Vad är musikteori? 
Hur använder ni musikteori? 
Har kunskap om musikteori effekt på musikskapande? Om så, vilken effekt? 
Vad kan man ha musikteori till? 
Vad är svårt? 
Vad är lätt? 
Har kunskaper i musikteori hjälpt er på era instrument? 
Kan man öva på musikteori? Om så, hur gör man? 
Går det att jämföra musikteori med något annat? Om så, jämföra med vad? 
Hur känns det att gå från en lektion i musikteori? 

Eftersom jag vill få fram så mycket information som möjligt om olika elevers tankar om 
samma sak, läran om musikteori, har jag valt att hålla mina frågor inom ett ganska snävt 
ämnesområde. Några av frågorna är synonyma och kan ge samma svar. Jag vill fråga många 
gånger för att få ut så många svar som möjligt. Svaret på en fråga kan bearbetas under en lång 
tid efter att den ställts, därför vill jag bidra till många chanser att leverera det genom att ställa 
samma eller en snarlik fråga igen. Att använda samma fråga flera gånger visar också om 
eleverna är konsekventa i presentationerna av sina tankar. Den första frågan jag ställer, om 
hur det känns att komma till en lektion i musikteori, kräver inga faktakunskaper, bara att man 
beskriver en känsla. Den kan alla svara på om de vill, och det är därför jag tror att det är ett 
bra sätt att börja på. 

Jag använde alla mina planerade frågor och lade även till en hel del följdfrågor allt eftersom 
samtalsämnet hamnade mer eller mindre långt in på olika sidospår. Att mina förberedda 
frågor inte direkt behandlar samband mellan Gemu och Ensemble beror på att min nyfikenhet 
för just detta väcktes efter att jag planerat mina frågor. 

4.3 Etiska överväganden 
I min insamling av data har jag använt mig av elever i årskurs ett och två på gymnasiet. 
Intervjuerna gjordes på lektionstid i ämnet Gemu. Före det att intervjuerna genomfördes 
talade jag om i vilket syfte jag skulle göra dem och att det var frivilligt för eleverna att 
medverka. De fick veta att den enda som kommer att lyssna på dem är jag och att deras riktiga 
namn inte kommer att stå med i resultatet. Dessutom bad jag om elevernas godkännande att 
ge de utskrivna intervjuerna till deras ordinarie lärare i ämnet, eftersom hon inte skulle vara 
närvarande vid hela intervjuerna men kan ha nytta av dem i sitt fortsatta arbete med eleverna. 
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5 Resultat 
Vid redovisningen av resultatet presenterar jag de båda grupperna tillsammans, sorterat efter 
de olika ämnesområden som diskuterats. Jag har delat upp resultatet i två större delar som i 
sin tur är indelade i mindre. I första delen, ”användningsområden”, beskriver eleverna vad 
musikteori kan vara bra att ha till, hur de använder sig av musikteori nu samt hur de tror sig 
kunna göra det i framtiden. I den andra delen, ”andra ämnen”, beskrivs hur de använder 
musikteori och jämför det med andra skolämnen, i synnerhet andra musikämnen, matematik 
och språk. De kategorier stycket är indelat i har jag funnit efter att, i det utskrivna materialet 
från intervjuerna, ha sökt gemensamma nämnare i elevernas svar på olika frågor. 

5.1 Användningsområden 
När gruppen från årskurs ett talar om huruvida Gemu är ett nödvändigt ämne eller inte får de 
in nästan alla de kategorier jag underdelar avsnittet användningsområden i; ”bara ha”, 
musikintresse, eget musicerande, musikskapande,  studier och kommunikation.  

James: Egentligen är det väl inte så jävla nödvändigt… Jag kan väl vara lika bra på 
trummor även om jag kan noter eller inte?  

Vera: Jo, men alltså man vill ju kunna spela med annat folk och så här. 

Asta: Det beror på vad man ska bli också. Ska man bli musiklärare och bara: ”Naj, jag har 
aldri sett nån jävla c-skale…” 

Tyra: Men om man bara gör det för att det är roligt, eller spelar musik för att det är roligt 
kanske det inte är så… 

James: Ja, det är ju därför man gör det. 

Elinor: Men alltså även om man inte använder kunskapen är det ju alltid bra att ha den. 

Asta: Och det är bra att utveckla, man kan utvecklas jättemycket om man lär sig grejer. 
Då kommer man vidare i musiken över huvud taget. Annars kanske man står stilla. 

Redan här, i början av deras diskussion, visar de att ämnet Gemu är mångfacetterat och att det 
finns många sätt att ha nytta av ämnet trots att åsikterna om hur nödvändigt det egentligen är 
går isär inom gruppen. 

5.1.1 ”Bara ha” 

Att vara musikestet, det vill säga gå det estetiska programmet med musikinriktning på 
gymnasiet, innebär att man spelar mycket både enskilt och i grupp. Där pop- och 
rockinriktningen är stark känns det därför inte alltid motiverat för eleverna att sitta stilla och 
lära sig musik teoretiskt. Svante brinner för sitt trumspel och visar exempel på varför det är 
svårt med musikteori. 

Svante: För jag vill göra någonting konkret. Jag vill slå någonting, jag vill banka 
någonting. … Jag tycker det är jobbigt att gå upp på måndagar och veta att jag ska lära 
mig något som jag inte kan… ha användning för, egentligen. Eller liksom i mitt… 

Linn: Är du säker på att du inte kan använda det? 

Svante: Jag kan säkert använda det till något, det jag är inriktad i musiken så har jag ingen 
användning för det. Just det, just nu. För att ja… Jag spelar ju inte toner på virveln direkt. 

Ifall man som Svante är van att lära sig genom att använda kroppen och lyssna på hur det låter 
kan det vara obekvämt att sitta stilla och försöka ta till sig. Motivationen till att lära sig 
musikteori är även låg för att det ofta handlar om toner, och det säger Svante sig inte vara 
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intresserad av. Eftersom han inte ser någon nytta av ämnet i sitt eget musicerande har han 
svårt att finna mening med ämnet. 

Harald går också i årskurs två, och är i första hand sångare. 

Linn: Är det [Gemu] ett nödvändigt ämne? 

Harald: Ja, som musikestet måste man ju ha det. 

Linn: Mmm. Vad ska man ha det till då? 

Harald: Det ska man bara ha. 

Harald tycks likgiltig inför ämnet och verkar inte ha funnit någon motivation att lära sig eller 
anledning till att ha det på schemat. Detta visar han även när han berättar vad musikteori är 
för något. 

Harald: Noter och skit. 

Linn: Vad är noter för nåt då? 

Harald: Det är såna där runda prickar med pinnar på. 

Linn: Vad har man dem till då? 

Svante: Att guida sig med. 

Linn: Det var ett bra uttryck. Man guidar sig? 

Svante: I musikens värld ja. 

Harald: I vår lilla värld. 

Svantes inlägg att man kan ha noter för att guida sig med är intressant, men dessvärre 
utvecklades det inte längre än så.  
Kjell tycker att musikteori är svårt eftersom han inte arbetat med det innan han började på 
gymnasiet.  

Kjell: Eftersom vi är så här nybörjargruppen här, så vi har ju inte liksom… eller inte 
jag… aldrig. 

Harald: Inte jag heller… 

Kjell: Jag tror att det blir roligare ju mer man lär sig. 

Harald: Jo… 

Elsa: Det märkte jag. 

Kjell: Så är det. Det ser man, de andra grupperna. De har inga problem alls. 

Harald: Fast de var ju duktiga från början. Det är ju inte så att de är nybörjare. Där har ju 
vi problem. Vi är ju nybörjare. 

I gruppen tycks finnas en ovilja att lära sig musikteori, och de tar flera gånger upp att de inte 
kan något eller inte förstår för att de är nybörjare. De var nybörjare när de hade sina första 
lektioner i Gemu, och de säger sig fortfarande vara det trots att de snart läst klart hela första 
kursen. Gruppen är ganska homogen, det vill säga att nästan alla tycks ha samma svala 
intresse för ämnet Gemu.  

James i ettan beskriver Gemu som ett hjälpmedel för att kunna spela. Elinor och Asta håller 
med och tycker att det är kul att veta vad det är de gör när de spelar och sjunger.  

James: Det är ju hjälpmedel för att kunna spela. 

Elinor: Precis. Det blir ju jätteintressant sen på nåt sätt. Bara; ja, nu gör jag det här. Att 
veta vad man gör, det är ju skitkul!  
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Asta: Men alltså, toner och gehör och allt. Eh... Så man vet vad man håller på med. Vad 
tonerna heter och hur man hittar dem. 

Elinor: Du utvecklar ju ditt musikaliska sinne. 

Asta: Jag tycker man känner sig smartare när man går härifrån. ”Nu har jag lärt mig nåt 
nytt!” 

Linn: Kan man använda det nya till något då? 

Asta: Inte kanske direkt, men i längden. 

Alla tre visar entusiasm inför ämnet. Även om de är nybörjare på området visar de förståelse 
för att de senare kommer att kunna använda kunskapen de genererar i ämnet. Vidare beskriver 
de att det känns tungt efter en lektion i musikteori, att det är mycket att ta in och att inte allt 
faller på plats på en gång. 

Linn: Hur känns det när man går från en lektion i Gemu då? 

Vera: Man känner sig ganska fullproppad med en massa teori och skit. 

Elinor: Det är kul när man liksom… 

James:… förstår. 

Tyra: När man har lärt sig nåt. 

Elinor: Man kan ju vara ganska irriterad när man inte förstår när man går från lektionen. 
Men annars så bara ”ja, ja – nu är jag med”. 

Vera: Det är ju samma sak med alla lektioner. 

James: Jag känner; Nu är det mat! Jag känner inte så mycket. Jag brukar fatta det 
lektionen efter, när man har sån här… Vad heter det, resumé! Då brukar det falla på plats. 
Jaha! 

Vera: De säger ju att ungdomars hjärnor inte fungerar före klockan 11… 

James: … och vi slutar ju precis då. 

En lektion i Gemu är i deras fall två hela klocktimmar lång, med paus i mitten, och på så lång 
tid hinner man gå igenom mycket. Koncentrationen hinner svikta många gånger under ett 
pass, men man hinner även med långa genomgångar och har tid för frågor och diskussion. 
James visar på att det inte alltid går att förstå vad som gås igenom på första försöket, men att 
det brukar falla på plats vid repetition. Dessutom förekommer en ursäkt som inte sällan hörs 
från tonåringar; att det är för tidigt på morgonen. Att undersöka ifall omstrukturering av 
schemat skulle underlätta för just Gemu tillhör dock inte denna undersökning. 

Sammanfattningsvis har det visat sig finnas olika uppfattningar om varför Gemu finns med på 
schemat. Alla tycks mer eller mindre medvetna om att det är bra för dem, musikesteter, att ha 
för att det bidrar till deras musikaliska utbildning. Alla vet dock inte ännu hur det kan 
användas utanför teorisalen eller utanför skolan.  
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5.1.2 Musikintresse 

Under rubriken musikintresse beskrivs hur eleverna diskuterar vilken betydelse och eventuell 
nytta lära om musikteori har för deras musikintresse.  

I gruppen som bestod av elever från årskurs ett fanns som sagt elever som tyckte om 
musikteori för att de visste att även om de inte kunde så mycket nu skulle ha nytta av det i 
framtiden. De tycker att det är svårt och går trögt, men att det faktiskt är intressant när man 
förstår. Musikteori är bra att lära sig, men de är överens om att det inte är det viktigaste. 

James: Det är ju liksom skitbra att kunna, men det är inte det viktigaste. 

Elinor: Nej. 

Vera: Nej. 

Tyra: Nej. 

Det diskuterades aldrig närmare vad som skulle kunna vara det viktigaste, men eftersom de 
flesta i gruppen är gehörsmusiker och spelar bra utan att ha djupa kunskaper om musikteori 
har de visat att musikteoretisk medvetenhet inte är ett måste för att kunna musicera. 

Tyra tycker att musikteori, även om det är tråkigt, kan bli lite roligt bara för att hon vet att det 
handlar om musik.  

Tyra: Och sen bara att man vet att det är musik, även om det är tråkigt, då kan det liksom 
bli lite roligt. 

James: Ja, det är sant! 

Asta: Ja, faktiskt. Man vill ära sig. Man vill bli duktig på musik liksom. 

Det stora och breda intresse eleverna har för musik fungerar som motivation för att ta till sig 
musikteori, även om lektionerna i Gemu inte bidrar med lika mycket musikalisk stimulans, 
det vill säga är lika roliga, som andra musiklektioner oftast är. 

James tror att det finns risk för att tappa känslan för musik ifall man, som han uttrycker det, 
blir helt tokig i just musikteori. Att det finns risk att känslan för musiken försvinner. 

James: Jag tror att det lätt kan bli att man tappar känslan för att det ska låta bra bara för att 
det ska bli invecklat och häftigt. Om man tar så här, vad heter det, psykedelisk rock och så 
det är ju lite så här konstiga rytmer och allt möjligt. Ja, vissa har det bara för att det ska 
vara avancerat. Om man tar min brorsa till exempel. Så fort det kommer någon som är 
hårdrockare, då börjar han med nåt såhär konstigt riff istället för att köra blues, typ. 

Vera: Men alltså, man kan ju ha så här svårt på känsla också. Alltså att man bara… 

James: Fast det förstör allting. 

Tyra: Att det bara är känslor, inte musik? 

Vera: Nej alltså, man behöver inte tänka i tekniskt bara för att det låter tekniskt. Eller så 
här. Man kan ju känna också, liksom ja. 

Asta: Men jag tror att man utvecklas mycket om man lär sig såna här grejer. 

Elinor: Jo, ja, men det gör man ju. 

James: Jo jo. Jag har inte sagt någonting om det. 

Den sköna känslan av att lyssna på ett musikstycke eller att spela en svängig låt riskerar att 
mistas ifall man fokuserar på att analysera på teorin bakom varför det låter och känns som det 
gör. Risken för detta ökar med graden av teoretiskt och gehörsmässigt kunnande.  
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Sammanfattningsvis har teoretiskt kunnande inom musik inverkan på elevernas musikintresse 
så till vida att de vet att det har med deras passion, musik, att göra, och därför har en vilja att 
lära sig. De är även måna om att inte tappa känslan för sitt spelande, vilket de tror kan hända 
ifall det läggs för mycket fokus på teorin. 

5.1.3 Eget musicerande 

Här diskuterar eleverna hur de använder och skulle kunna använda sig av sådant de lär sig på 
lektionerna i Gemu i sitt eget musicerande, både i och utanför skolan. 

De flesta av eleverna kan se mer eller mindre starka samband mellan det de lär sig på 
lektionerna i Gemu och deras eget musikutövande. Jonna i tvåan är sångerska och säger att 
hon aldrig använder noter när hon sjunger. Hon berättar vad hon tänker om huruvida det är 
nödvändigt att kunna noter när man ska sjunga: 

Jonna: Till viss del… Alltså, man ser ju typ om tonerna är långa eller om det… Ja. Om 
det är några stora hopp. 

Jonna är en duktig sångerska som lär sig på gehör. Eftersom det hittills fungerat bra är det 
naturligtvis svårt att se någon större nytta med att ändra på det.  

Harald tror att det är lättare ifall man är instrumentalist, men Elsa som är basist berättar att det 
inte stämmer för henne. 

Harald: Det är ju skillnad för instrument liksom. För de som är gitarrister och basister och 
har stränginstrument och sånt, de kan ju noter och sånt från början utan att… 

Elsa: Kan vi? 

Harald: Tyst med dig! Ni kan ju, man kan ju greppbrädan och så från början. Jag har ju 
kommit hit som sångare. Det är ju inte så att jag har suttit och pluggat greppbrädan på en 
bas och gitarr bara för kul. Bara; ha det här måste jag kanske kunna. Då har man ju kört 
på sången liksom. 

Elsa: Jag har aldrig fått det där förklarat för mig förrän jag kom hit. 

Harald: Jaha. 

Elsa: Inte ens så (visar litet mått mellan tummen och pekfingret) kunde jag. Om själva 
notsystemet över huvudtaget, så där… Jag visste väl vad de lösa strängarna hette. Det var 
ungefär så mycket. Det var ju liksom toner och så. Det var mest: Du spelar så och så och 
så, sen kunde man den låten. Det var så jag lärde mig. 

I gruppen från årskurs två har det tidigare förekommit jämförelser med andra, och en tro att 
andra kan mer och lär sig på bättre sätt än de själva. Det är vad Harald gör igen när han menar 
att instrumentalister har lättare för att lära sig musikteori. Dess bättre finns nu en av de han 
jämför sig med närvarande som en av medlemmarna i gruppen och kan berätta att hans 
spekulationer inte alltid stämmer.  

Vidare berättar Elsa att hon nu när hon kan noter kan lära sig lite mer på egen hand, utan att 
någon lärare visar henne hur hon ska göra. Hon kan utifrån noter lista ut var tonerna sitter på 
basen. 

Elsa: Som, man har ett papper eller så. Så kan man lista ut vad det är för toner. Nej, 
men… Man får noter, och så räknar man ut var på bashalsen man ska vara bara. 

Musikteoretisk medvetenhet leder i Elsas fall till mera självständigt lärande av basspel på ett 
undersökande vis.  

De två slagverkarna i gruppen, Svante och Kjell, är överens om att de noter de lär sig på 
Gemu och de som används på slagverkslektionerna liknar varandra, men ändå inte är samma.  
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Svante: De ser ju likadana ut, men det är inte samma… det är olika tecken på 
slagverksnoter. Det är ju liksom inte alls… du har ju ändå systemet, sen sätter du ju upp 
alltså skallar lite överallt, men det är inte alls toner. 

Kjell: Det är så enkelt. Det är liksom bara, först en rad för varje trumma. Sen finns det ju 
olika tecken och sånt. Det är ganska enkelt i grunden. 

Svante: Sen måste ju rytmerna sitta i huvudet. 

Linn: Om ni sitter och spelar eller sjunger hemma, använder ni noter då? 

Svante: Jämt. Man ska alltid ha noter. Alltid. 

Harald: Det är klart… 

Systemet för att skriva slagverksnoter är snarlikt det system vi använder för att skriva 
klingande noter, med den skillnaden att istället för en viss ton visar noten vilken trumma man 
ska spela på. Vad menar Harald egentligen, han som visat att han inte alls tycker om noter, 
när han håller med Svante om att man alltid ska ha noter? Det tonläge han använder när han 
säger det indikerar att han, trots vad han tidigare uttryckt, håller med om att det är bra att ha 
noter. Slagverkare har stor nytta av noter, i synnerhet de som spelar malletinstrument som 
exempelvis xylofon eller marimba. Dessa instrument spelas dock inte av någon av eleverna i 
min undersökning.  

När eleverna i ettan berättar om, och i så fall hur, de använder musikteori i sitt eget 
musicerande i vardagen får jag olika svar. Asta spelar trummor och har lärt sig det med hjälp 
av noter från början, men också genom att hennes trumlärare visat hur noterna låter.  

Asta: När det gäller trummor så har jag lärt mig alltså noter från grunden. Jag spelar ju 
med Flennemo [läraren] då, på lektionen. Då skriver han upp noter, och så säger han: 
”Spela så här.” Sen spelar jag som han spelar. Då kör jag bara det som jag tycker är roligt 
och sitter och slår på det. Och jammar loss. Men jag har lärt mig från grunden med noter. 
Eller, jag vet inte vad man säger. På lektioner och sådär.  

De noter som Asta talar om är slagverksnoter, av samma sort som Svante och Kjell i tvåan 
spelar efter. På instrumentallektionerna lär sig eleverna noter genom att samtidigt spela dem 
medan lektionerna i Gemu ofta innehåller noter som inte hörs. Asta fortsätter att berätta om 
hur hon använder musikteori: 

Asta: Sen så har jag spelat gitarr också, och då har jag inte kunnat… Alltså, ingenting från 
början. Sen så har jag lärt mig ackord liksom. Sen så efter ett tag så ville jag lära mig 
barré, och då lärde jag mig vad alla toner heter och var de sitter och hur de går. Så nu vet 
jag det. Så jag vet inte. Vad säger man? Nej, men alltså. Det tog ju så jäkla lång tid innan 
jag fick in det där med var tonerna sitter, men jag ville verkligen lära mig. För att kunna ta 
barréackord. 

När Asta spelar gitarr sker det oftare efter ackordbeteckningar än efter noter. Återigen är 
vetskapen om att allt handlar om musik en drivande kraft. Likaså finns en stor vilja att bli en 
duktig instrumentalist vilket bidrar till eget initiativtagande och utforskande med hjälp av 
musikteori. Hon säger sig också ha nytta av musikteori ibland när hon spelar ackord på piano. 
Dessutom kan hon titta på sina körnoter och hitta tonerna på pianot för att öva en stämma. 
Hon är glad när hon säger:  

Asta: Så går faktiskt att göra! Eftersom man kan lite grann. 

Elinor berättar om sitt sätt att musicera, både med och utan hjälp av musikteori.  

Elinor: Jag är ju sångerska. Så att jag bara lyssnar på texten och försöker lära mig melodin 
och jag går inte heller efter noter. Inte förrän nu, nu försöker jag ju lära mig. Då kan man 
bara: Kolla, det går upp där. Jag kanske ska gå upp där? Innan så plankade jag mest. Nej, 
men jag fick chansen att lära mig noter när jag var liten, och jag ångrar att jag inte gjorde 
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det. Men jag har lite svårt för såna grejer … för det handlar mycket för mig om ”Nej, men 
jag vill inte. Jag tycker det här är tråkigt, jag vill bara liksom spela.” Men det är ju bra att 
man får lära sig ändå. 

Elinor är medveten om att hon kan ha nytta av musikteori även om hon tycker att det är 
tråkigt. Hon visar även att hon skulle ha kunnat använda musikteori mer ifall hon tagit 
chansen att lära sig det när hon var yngre, men att hon nu passar på att ta den när den kommer 
igen. 
 
Tyra har tidigare spelat tvärflöjt och gjorde det då efter noter. När hon berättar jämställer hon 
användande av musikteori i sitt musicerande med att spela efter noter. 

Tyra: Jag tror att det beror på vad jag spelar för någonting. Om jag till exempel spelar 
flöjt så skulle jag spela efter noter, och om jag skulle spela bas då bara spelar jag. 

Linn: Kan du spela flöjt utan noter också? 

Tyra: Nej, eller… Inte så här… Inte så bra. Så, jag vet inte. Jag är också självlärd på bas, 
och jag har väl inte spelat så jättemycket egentligen. Så… 

Linn: Om du får noter till basen, kan du spela bas efter noter då? 

Tyra: Nej, det kan jag nog inte. Ja, eller jag har inte lärt mig var ackorden sitter och så, 
det är nog det. 

Diskussionen handlar här alltså inte om musikteori i allmänhet utan om noter i synnerhet. 
Användandet av noter skiljer sig vitt hos en person mellan olika instrument. Det beror på 
vilken ingång hon haft till respektive instrument. När Tyra spelat flöjt har hon varit van att ha 
noter framför sig, och att hon då kan se ifall melodin går upp eller ner och om tonerna skall 
vara långa eller korta. Hon berättar att hon skulle använda noter ifall hon skulle spela flöjt 
idag (men nu har hon ju slutat). Bas spelar hon däremot utan noter eftersom hon från början är 
självlärd på det instrumentet och ännu inte lärt sig hitta alla toner. 

Vera är självlärd på gitarr och bas och påstår sig hata noter. Hon säger sig ha svårt att se 
sammanhang mellan noter på ett papper och den ljudande musiken.  
 

Vera: Men det här med att noter… och så bara ska man få ut det såhär. En liten plupp på 
ett papper, bara eeh… Okej. Och så tar jag tabs [tabulatur] istället, för det är mycket 
lättare och sen… Ja, och så är det mycket lättare att lyssna och ta in. 

Linn: Vad är det för skillnad på tabs och noter då? 

Vera: Men tabs, det är ju strängar. Då kan man ju bara kolla på strängarna var det är 
nå'nstans. Det är mycket lättare. Om det är toner, eller, noter så kan det vara så här vart 
som helst. Äh, skit samma. Men det är jättejobbigt. 

Eftersom notsystemet har starka kopplingar till hur klaviaturen är uppbyggd är det inte tydligt 
var de olika tonerna spelas på ett stränginstrument som gitarr eller bas. Dessutom kan samma 
ton spelas på olika ställen på gitarren eller basen. Vera tycker bättre om att spela efter 
tabulatur (som visar var på instrumentet fingrarna skall placeras) än efter noter eftersom det är 
lättare att då bara titta på strängarna var hon ska trycka. Det är svårare att se direkt var på 
gitarren eller basen man ska spela om man använder noter. Vera tycker bättre om att lyssna 
och härma än att spela efter noter. Hon återkommer till svårigheten att se samband mellan 
tecken på ett papper och känslan av klingande musik. 

Vera: Jag suger verkligen på noter, för jag vill verkligen inte lära mig. Jag tycker att det är 
tråkigt och svårt och jobbigt och äckligt och… Jag har liksom kopplat bort det. Jag hatar 
noter och då blir det så här, då vill jag inte och då… blir det så här… Sen kan jag inte 
heller riktigt koppla ihop det där på pappret med musik, som är så stort. 
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När något är svårt blir det ofta tråkigt. Trots att Vera genom starka uttryck visar sin motvilja 
till noter är hon en lyhörd elev som reflekterar mycket över vad som händer på lektionerna i 
musikteori. Ofta görs anknytning mellan musikteori och papper medan själva musiken är 
något större och något man upplever snarare än lär sig.  

Ettorna resonerar kring när man kan ha användning för musikteori. Elinor tycker att det är bra 
att kunna ifall man ska spela i ett band, så att alla förstår vad som sägs. James, som spelar i 
band, berättar att det inte behövs och Vera säger att det ju beror på vilket band. Som tidigare 
nämnt behöver man inte ha den teoretiska grunden varken för att kunna spela ensam eller 
tillsammans med andra. Nu har de ju dock börjat bygga sin musikteoretiska grund. Används 
den då till något när de spelar? 

Linn: Tänker ni på det [musikteori] när ni spelar? 

Elinor: Ibland, ibland inte. 

Tyra: Jaa… Eller, om man får ett papper med noter på, så kanske. Shit! 

James: Jag tänker inte på det. 

Vera: Inte jag heller. 

Asta: Man tänker inte ”Aha, det här är musikteori” liksom. 

Elinor: Inte så, men man kan ju tänka ”det här är noter, det är ju musikteori”. Sug på den 
du! 

Förmodligen är det för att de ännu inte har lärt sig så mycket om musikteori och om hur det 
kan användas i musicerande som de inte tänker på det när de spelar själva. Användandet av 
musikteori i det egna musicerandet skiljer sig från person till person inte bara genom att de 
kan olika mycket om ämnet men också efter hur de definierar musikteori. Det speglar även 
hur den undervisning de har erfarenhet av varit upplagd. 

En sammanfattning av elevernas syn på hur musikteori påverkar deras eget musicerande visar 
att det naturligtvis finns flera olika sätt att se på det. Gemensamt för de flesta är att de återigen 
menar att musikteori främst är noter. Viktigt är att jämförandet med andra togs upp till 
diskussion och inte bara görs i det tysta. Den visar att det inte behöver vara så stora skillnader 
mellan eleverna som de ibland själva tror. Eleverna jämför inte bara sig själva utan även olika 
sätt att använda noter, då framför allt skillnader och likheter mellan noter som visar tonhöjd 
och slagverksnoter. Skillnader i användandet av noter i det egna musicerandet finns mellan 
vilket instrument man spelar. Det är vanligare att slagverkare och pianister använder noter, 
medan det är mera sällsynt vid sång samt spel på gitarr och bas som ofta istället sker 
gehörsmässigt. 

5.1.4 Musikskapande 

Flera av eleverna i båda grupperna menar att musikteori är bra att ha ifall man vill skriva egna 
låtar.  

Kjell: Framför allt skriva musik så att andra kan spela, och… ja. 

Uttrycket ”skriva musik” härstammar från tiden före datorerna och syntarnas intågande och 
antyder att det krävs en förmåga att föra ned musik på papper. Numera behövs inte alltid 
kunskaper i notskrivning för att dokumentera musik, då detta kan ske med exempelvis diverse 
sequenser- eller notediteringsprogram. Svante spinner, med teatralisk stämma men med 
intressanta ord, på om vad man kan göra med musikteori: 

Svante: Då kan man skriva ner det man känner för att spela. Man kan skapa och skriva en 
massa underbara toner. Musik. Man kan vara kreativ och bara sitta hela nätterna och 
svettas och bara sitta och skriva c-durskalor, hur många olika riff du kan… Eller nej. 
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Svante var som sagt inte helt allvarlig vid yttrandet av dess ord. Det är inget han menar att han 
själv skulle göra, men att andra skulle kunna ifall intresset fanns. Tvåorna pratar även om att 
man kan använda musikteori till att spara musik, och att det måste ha varit så systemet kom 
till. 

Elsa: Musik… Läsa av musik, skapa musik. Ett sätt att spara musik på. 

Svante: Det var ju så man gjorde från början. Det var ju så systemet kom till. 

Harald: Så att det inte bara går i tomma intet. Man kan säga såhär; det är som att se en 
film utan manus. Det är samma sak med musik, du måste ju skriva ner det på papper 
liksom. 

Linn: Måste man göra det innan man spelar, eller kan man göra det efteråt? 

Harald: Nej, om du sitter och spelar och så vet du ju om du typ tar c, d, b liksom. Så kan 
du bara skriva ner det liksom efter. Ah, det här lät schysst. Bara skriva ner, bara c, d, b. 

Alltså kan man med hjälp av kunnande i musikteori i allmänhet och notskrift i synnerhet både 
läsa sådant som andra förut spelat och skrivit ner, samt skriva ner sådant som man spelar 
själv. 

Harald i tvåan tycker inte om systemet vi har för att skriva noter idag. Han söker en 
uppdatering och förenkling av systemet, men får inte bara medhåll av sina kamrater. 

Harald: (…) Det här, det gjorde de liksom innan de kom på elden liksom. Liksom, förnya 
det någon gång liksom. 

Linn: Behövs det förnyas då? 

Harald: Jo. 

Svante: Verkligen inte.  

Harald: Jag tycker det, helt klart. 

Svante: Nej, jag tycker det ska vara som det är. 

Elsa: Men hur skulle det annars va? Om man skulle förnya det, hur skulle det vara då? 

Harald: Förenkla det kanske. För det här är ju gjort för alltså klassiska musikanter… 

Svante: Nej, det här är ju… 

Harald: … som sitter… på jävla stråkinstrument och blablabla. Det är ju där de kom på… 
Elgitarr fanns inte när de kom på det där jävla systemet. 

Linn: Vad menar du att du skulle vilja ha istället? 

Harald: Att någon liksom gjorde det i nutidsgrej, för allting annat uppdateras förutom det 
här notsystemet. 

Svante: Det är så bra som det kan vara. 

Linn: Det kanske är så att det inte behövs? 

Harald: Det är så drygt… 

Linn: Men om det är en takt. Så står det g, att jag ska spela g fyra gånger. Hur vet jag 
då… 

Harald: Jo, men det gjorde de ju inte då. Det här är ju också en förnyad grej. 

Svante: Nej… 

Harald: Jo, det här som jag pratar om ja [hur hans lärare i ensemble skriver när de ska 
spela en låt]. Som jag inte kan namnet på. 

Svante: Men vaddå, toner har man väl alltid spelat? 
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Harald: Jojo, men alltså just den grejen… 

Svante: Kyrkorna på 1200-talet. 

Harald: Ja, när man står där: C – dingdång – D dingdång. 

Svante: Alltså orgel. De är det ju notskrift på. 

Harald: Jo, jag fattar. 

Antingen är systemet att skriva noter på förlegat eller så är det bara krångligt att förstå sig på i 
början. Vad eleverna vill ha för system istället framkommer inte. Dessa elever är inte bekanta 
med notediteringsprogram på dator. Kanske skulle sådana kunna underlätta, då det genom 
dessa snabbt går att se och höra samband mellan noterad och klingande musik. 

En samtalssekvens från ettornas diskussion om huruvida det är viktigt eller inte att ha 
teoretiskt vetande om vad man gör när man spelar: 

James: Min farsa har fan spelat typ i 35 år eller någonting sånt, och han vet ju inte ens vad 
han håller på med. 

Elinor: Men det viktigaste är ju nästan känslan. 

James: Ja, den är ju extremt viktig. 

Elinor: … att man har känslan för att spela. Men det är ju kul också att också kunna skapa 
genom just att man kan alla de här… Att du kan sitta och skriva med noter bara ”det här 
låter bra”. Och så. 

Vera: Det är inte såhär livsviktigt, men det är bra att kunna. 

Elinor: Mm. 

Asta: Absolut. 

James far vet säkerligen vad han håller på med, men kanske kan han inte sätta musikteoretiska 
begrepp på sin musik. Återigen gör eleverna skillnad mellan musik som spelas på känsla och 
musik som spelas efter noter. Frågan är om det verkligen är så stor skillnad på musik spelad 
efter noter eller på känsla. Känslor kan noteras mycket noggrant, exempelvis genom 
beteckningar för dynamik och frasering. 

En sammanfattning av avsnittet ”musikskapande” visar noters vikt i ämnet. När eleverna talar 
om att skapa musik talar de oftast om att skriva ner musik i form av noter och att musikteori i 
detta avsnitt jämställs med notskrift. En stor del av undervisningen i Gemu går ju också ut på 
att kunna tyda noter och att bli förtrogen med det systemet för att senare kunna använda det 
självständigt, både för att läsa och skriva. De belyser risker med att bli för bunden till noter 
och att göra komplicerad musik inte för att det är njutbart utan för att det är krångligt och 
kräver teknisk skicklighet. En diskussion rörande det system vi idag använder för att skriva 
noter och dess eventuella behov av uppdatering kom upp, och åsikterna om huruvida så är 
fallet eller inte gick isär.  

5.1.5 Studier 

Flera av eleverna tar upp pågående och vidare studier som anledning att ha musikteori på 
schemat. Harald i tvåan uttrycker, som tidigare beskrivet under rubriken ”Bara ha”, att de 
som musikesteter måste ha det. Det är något som några i gruppen av ettor också uttrycker när 
de, exempelvis under rubriken ”musikintresse”, säger att Gemu är tråkigt men blir lite roligt 
bara för att det är musik. De har valt att gå ett program med mycket musik, och det här är en 
del av musiken. Kjell tycker att det kan vara bra att kunna ifall man ska bli studiomusiker och 
får noter att spela efter.  

Kjell: Typ kanske bli studiomusiker eller någonting. Få ett papper, ja spela det här. 
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När man haft gehörs- och musiklära kan man alltså enligt Kjell spela efter papper. Musikteori 
kopplas till papper och nedskriven musik. Jonna och Elsa i tvåan liksom Asta i ettan tänker på 
Gemu som en hjälp för fortsatta studier på exempelvis en musikhögskola. 

Jonna: Jag tror att det är för kanske fortsatt utbildning. 

Elsa: Mmm, precis. 

Asta: Vi har Gemu för att vi ska bli utbildade och kanske plugga vidare och bli 
musiklärare och fatta allting, bli lite smartare. 

Alla elever i undersökningen har valt att gå det estetiska programmet med inriktning musik, 
och alla av dem vet att det inom de allra flesta områden finns teori. Därför är de medvetna om 
att det finns mening även med musikteori, även om alla ännu inte sett den för sig själva. 

Sammanfattningsvis reflekterar de flesta av eleverna över att lektionerna Gemu genererar 
kunskaper som är bra att ha inte bara för nuvarande studier utan även ifall de skulle vilja 
studera vidare till exempelvis musiklärare som ju är den musicerande yrkesgrupp de stöter på 
dagligen. Idag är notkunskap inte ett krav vid antagning till musikhögskolan, men då noter 
ofta förekommer i utbildningen är kunskaper om dem en klar styrka. 

5.1.6 Kommunikation 

Att ha en teoretisk förankring inom något område underlättar på många sätt kommunikationen 
med andra människor. Detta genom att det finns begrepp för olika saker, företeelser, 
kombinationer med mera, och att man genom att använda dessa begrepp kan slippa 
exempelvis missförstånd och långa förklaringar. 

Vera i årskurs ett berättar vad hon funderar över om vad man kan ha musikteori till: 

Vera: Alltså det beror ju på om man behöver, om det är så här… Om det är eget skapande 
eller om det är så här kommunika… Mycket kommunicera. Alltså att man måste prata 
med sånt språk eller så här. Alltså, man… Det beror ju på vad man ska göra och så. Ja 
men typ teori och sånt där, och sånt som man snackar om med folk när man pratar om 
musik. 

Musikteori finns för att man ska kunna vara med och prata och sådär… 

Jag tror det är som alla system som människan kommer på, eftersom de ger namn på 
saker och så. Typ… Fast det här är mycket mer komplicerat. Att liksom människan… 

Det är så svårt att förklara musik. Det är så svårt att förklara! Det är en så stor grej, musik. 
Det är så här stort och… 

Elinor: Jag tror jag vet vad du menar. Man måste ju ha begrepp på… 

Vera: Jo, alltså jag tror inte att vi har begrepp på allting. 

Tyra: Vaddå, hela mänskligheten? 

Det är svårt att förklara musik. Än svårare att förklara musik är det då man saknar begrepp för 
olika musikaliska termer. Eleverna i årskurs ett diskuterar att musikteorin kan användas för att 
kommunicera med andra som också är musiker. Genom att ha musikaliska begrepp som alla 
förstår slipper man förklara och visa. Musik som är ett så stort och vitt begrepp blir då mera 
systematiserat och logiskt greppbart. Detta gäller inte bara människor som talar samma 
modersmål. Med nedskrivna nottecken kan vi, även om vi måhända inte kan kommunicera 
verbalt på grund av bristande språkkunskaper, musicera med människor från andra delar av 
världen. 

Vera: Men kolla… Det är ju såhär. Alltså… Det är så svårt att förklara. Det är en så himla 
stor grej, musik. Och människan vill ha begrepp på allting, för man vill att det ska vara 
logiskt. Det är ju logiskt, men det är väldigt ologiskt jämfört med allt annat logiskt. 
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Elinor: Ja, men alla ska ju kunna förstå det också. Sen handlar det väl om att man ska 
kunna. Det är ju som engelska. Det finns över hela världen, och det är väl samma med det 
här. Noter, det kan ju alla. Om man kan noter kan någon USA läsa noter, och jag kan ändå 
förstå det som är svensk. 

Asta: Där fick du till det bra! 

Elinor: Ja, eller hur. Om man kan läsa noter så kan alla förstå. 

Asta: Alla i hela världen kan spela samma musik. 

Elinor: Så om man plockar en från Kina och en från typ Ungern och USA och Sverige 
och Norge så kan alla spela bra tillsammans om man har samma noter. 

Vera: Men Mayaindianerna de har väl typ inte noter? De har kanske nåt annat grottspråk. 
Jag bara pratar om grottor och grottmänniskor! 

Asta: Det är sant. Säger man till en japan att han ska spela Blinka lilla stjärna så säger 
han: Höh? Men ger man honom den på noter säger han: Jaha! Sen spelar han. 

Elinor: Precis. Det är ett världsspråk! Fast inom musik. Eller… Men kan ju inte prata det, 
(sjunger) ”do do do”. 

Musikaliska begrepp har naturligtvis olika namn och uttal på olika språk, men den notskrift 
som vi använder i Sverige används också i övriga världen. Därför kan vi musicera 
tillsammans genom att läsa noter, även om vi också skulle behöva lära oss de musikaliska 
begreppen på andra språk för att ett internationellt samarbete skulle fungera väl. 

Ifall Vera hade haft större teoretisk förankring om hur Mayaindianerna levde hade hon vetat 
att de var en högkultur med kvalificerade byggnadsverk såsom exempelvis pyramider. 
Följaktligen levde de inte i grottor och använde de sig inte av något grottspråk. 

När eleverna talar om musikteori i syfte att kunna kommunicera menar de dels att med 
svenska begrepp kunna förenkla samarbete i grupp genom att alla förstår vad som menas. De 
menar även att människor från olika delar av världen med hjälp av ett internationellt 
skriftspråk, i form av noter, kan spela tillsammans.  

Sammanfattningsvis tycks eleverna mer eller mindre medvetna om att musikteori är bra för 
dem, att det bidrar till deras musikaliska utbildning. Alla vet dock inte ännu hur det kan 
användas. Teoretiskt kunnande inom musik inverkar på elevernas musikintresse och genererar 
hos vissa en stark vilja att lära sig mer, eftersom det rör deras stora passion. Gemensamt för 
de flesta är att de menar att musikteori främst är noter, och att det är något de ofta stöter på i 
sitt eget musicerande. Noter har även stor del i deras diskussion om musikskapande, där egna 
alster kan dokumenteras med hjälp av notskrift. De belyser även risker med att bli för bunden 
av teori och att det kan ha negativ effekt på exempelvis spelglädje. Eleverna gjorde många 
jämförelser av både musikteoretiska tankar och användningen av kunskap. Detta skedde med 
både närvarande och icke närvarande kamrater. Vidare reflekterar de flesta av eleverna över 
att lektionerna Gemu genererar kunskaper som är bra att ha inte bara för nuvarande studier 
utan även ifall de skulle vilja studera vidare. Eleverna talar om musikteori i syfte att kunna 
kommunicera både med begrepp som förenklar samarbete i grupp och att människor från 
olika delar av världen med hjälp av noter kan spela tillsammans.  

5.2 Andra ämnen 
Redan i första avsnittet har jag visat att eleverna jämför Gemu med andra ämnen, i synnerhet 
andra musikämnen som ensemble och estetisk verksamhet men också med matematik och 
språk. Här följer en mer detaljerad redovisning av deras diskussioner under rubrikerna 
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”musikämnen”, ”matematik” och ”språk”. Jag har även använt mig av de observationer jag 
gjorde då jag ledde en lektion i ensemble. 

Eleverna i ettan kunde se tydliga samband mellan musikteori och både matematik och språk. 

Linn: Går det att jämföra musikteori med något annat ämne utanför musiksalen? 

Vera: Ja. Matte. Och språk och allting typ. 

Tyra: Kanske inte idrott. 

Vera: Nej, inte idrott. Eller det beror på om det är dans eller nåt. 

Asta: ”Spring i fyra fjärdedelar” 

De närmaste och mest direkta associationerna mellan Gemu och andra ämnen var förstås de 
till andra musikämnen, främst ensemble, som ju även är det jag väckt nyfikenhet för.  

5.2.1 Musikämnen 

Vid intervjun med eleverna i tvåan fick jag lära mig mycket om hur man kan se samarbetet i 
en ensemble. Svante berättade tidigare att han just inte hade någon nytta av toner eftersom 
han bara är intresserad av rytmer. 

Linn: Ni som är slagverkare, ni samarbetar väl med några som spelar tonande instrument? 

Svante: Det gör man säkert, men det får ju dom sköta. Vi lägger ju in slag… 

Kjell: Vi håller takten, haha. 

Svante: Vi lägger in slag, och de lägger in toner. 

Linn: Är det så att ni håller på med varsin grej, eller är det egentligen lite samma sak ni 
håller på med i den där ensemblen t ex. 

Svante: Då är det nog var för sig faktiskt. 

Elsa: Ni sitter där i en egen värld bara… 

Svante: Nej, men vi jobbar ju på att få in våra rytmer. Få in rytmen klokt och sen hålla 
stadigt tempo. Sen de andra som håller på med toner ska väl få in rätt toner, melodi. Så 
det är väl lite såhär… 

Harald: Ja! 

Elsa: Du fick det att låta väldigt tråkigt. 

Svante: Eller hur! Hahaha. Men det är så jag ser på det. Såg på den här delen. 

Svante har tidigare berättat att han inte är intresserad av toner eftersom han ju är slagverkare. 
Här påstår han att han inte behöver veta vad de andra i ensemblen gör för att de ska kunna 
samarbeta. Detta tycks för mig mycket märkligt, eftersom det skulle låta illa om en ensemble 
ifall dess trummis inte brydde sig om de andra. Svante har förmodligen viss koll på vad de 
andra gör exempelvis genom att de är överens om hur formen på låten ser ut. 

De berättar också att de inte ser musikteori i ensemble, åtminstone inte på samma sätt. Harald 
försöker beskriva hur läraren skriver upp vad som ska göras, men finner inte de exakta orden 
för det. Jag vet att hans ensemblelärare, i likhet med de flesta andra lärare i samma ämne, 
skriver ner formen för låten och vilka ackord som skall vara i vilken takt. Noter förekommer 
sällan.  

Harald: Men man ser så här att det är G, C och D och sen står det 4/4. Jag får det liksom 
på ett papper, då får jag det inte så där jävla konstigt larvigt med en massa noter sådär. Då 
får jag det liksom, då står det så här G, och så står det liksom vad det är för takt, 4/4 där. 
Och så står det liksom G. Då vet jag att det ska vara 4 i takten, det är 4 slag i takten. Ja, 
och så fortsätter det sådär, och så ändras det ju överallt och bla bla bla. Och sen så kanske 
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det står en liten ändring, då står det liksom typ G C , så står det 4/4. Då vet man liksom 
att det är två slag på G och två slag på C liksom. Det är mycket, mycket lättare tycker jag. 
Det här tycker jag är så jäkla komplicerat, för det här är inte förenklat. Det här, det gjorde 
de liksom innan de kom på elden liksom. Liksom, förnya det någon gång liksom. 

Att de säger att musikteori inte används på lektionerna i ensemble beror förmodligen till stor 
del på att de kopplar samman musikteori med nedskrivna noter. På ensemblelektionerna 
används beteckningar för både ackord och taktarter samt begrepp för form och känsla. Ingen 
av eleverna pratar om det som musikteori trots att det är just vad det är. 

Vid en ensemblelektion i årskurs två, där jag vikarierade som lärare, hade elgitarristen fått en 
tabulatur att spela efter. Där stod det att ackordet G (tonartens tonika) skulle tas på exakt 
samma vis som ackordet Em7 (tonartens tonikaparallell). Hur kunde det komma sig? Jag 
ritade upp ackordet G (tonerna g, b och d) på tavlan och bredvid ritade jag Em7 (tonerna e, g, 
b och d). Då syntes det att Em7 faktiskt var ett G-dur, fast med tonen e som baston. Eftersom 
el-basisten hade i uppgift att spela e just där kunde gitarristen spela G-dur, och det skulle 
tillsammans komma att klinga som ett Em7. Gruppens sångerska säger med en suck:  

Du, nu känns det som att vi har Gemu. 

Det var inte populärt att blanda in ämnet Gemu när det var lektion i ensemble, där det 
viktigaste är att spela låtar. Flera av medlemmarna i denna ensemble ingick i den grupp av 
elever från årskurs två som deltog i min undersökning. Därför passade jag på att ta reda på 
vad de tänkte om att blanda in noter i ensemblen. 
 

Linn: I ensemblen i fredags hos er blandade jag ju in lite Gemu i gruppen jag var hos då. 

Harald: Då var det bara, hallå… Fattade inte ett skit. 

Linn: Och i måndags pratade ni om mollparalleller här på Gemulektionen, eller hur? 

Svante: Visst var det det? Någonting. Paralleller, någonting. 

Linn: Och det var ju precis det som vi pratade om i ensemblen. 

Svante: Jag la inte märke till det… 

Linn: Då stod det ju på gitarristens papper att ackordet G-Dur skulle tas precis likadant 
som em7. Då tog vi reda på hur det kunde vara, för de är ju inte samma ackord. 

Harald: Jag sa ju det. Det är någon jävla medeltidsgubbe som bara har hoppat i det här 
och bara trott att det var bra. 

De båda ämnena Gemu och Ensemble är alltså för vissa elever tydligt åtskiljda. Detta trots att 
de uppenbart handlar om samma sak, i detta fall exempelvis mollparalleller. 

Vera i ettan säger att det är musikteori i allting. 

Vera: Ja, det är ju det. All musik. 

Elinor: Ju mer man lär sig, desto mer inser man ju det. 

Vera: Det är ju liksom i hela… Man vet ju om man sjunger ett g, så tar man ett g, så är det 
Gemu. 

Asta: All musikteori, det är ju samma om man spelar trummor och spelar 4/4. Allt har ju 
med musikteori att göra på ett eller annat sätt. 

Elinor: Som jag sa förut. Det är ju bra att ha kunskapen. Sen om man använder den eller 
inte… Du har ju fortfarande kunskapen, och kan plocka fram den när du vill. 

James: Sa du det förut? 

Elinor: Jag tror det. Nu sa jag det i alla fall. 
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Tyra: Vi ska ju ändå vara här och spela musik i tre år. Som vi sa förut så är det ju teori på 
varje lektion, eller någon slags teori. 

Elinor: Inte i idrott! 

Tyra: Nej, men på varje musiklektion. För att det ska gå lättare kanske. 

Linn: Har ni märkt nåt. Går det nåt lättare? 

Vera: Jo… Men. Man har ju lärt sig lite noter, så kan man se på noterna, och så fattar man 
lite grann. 

James: Jag tycker, för mig har det inte blivit nåt lättare. Det enda som har gjort att det har 
gått framåt, det är att jag fick lära mig handteknik på trummor. Sen har jag inte haft någon 
användning hittills av det, för jag kan ingenting. Haha. 

Eleverna i ettan har en vidare syn än de i tvåan på vad musikteori är för något i form av att 
musikteori kan vara annat än bara noter, exempelvis taktart. De menar att teorin finns, men att 
de inte alltid tänker på, använder eller kan allt om den. När jag frågar hur det märks i 
ensemble skrattar Vera och säger att det känns i luften. Elsa säger att man ju får noter, och 
James nickar. 

James: Man får ett papper, så är det ingen som förstår. Så spelar han upp låten, då fattar 
alla. 

Alla är inte med i samma ensemble, så de har olika erfarenheter i och med att de har olika 
lärare i ämnet. 

Asta: För oss är det mer så här. Han säger ”spela så här på trummorna, det här kompet”. 
Det enda som har med det här att göra, med teorin är väl att gitarren… Att han säger spela 
G, D, A och samma på gitarren. Annars är det inte så mycket teori. Inte nu, det kommer 
sen. Då får vi väl papper på vad vi ska spela. 

Elinor: Eller sång. Då säger de ”sjung i den här tonarten”. 

På ensemblelektionerna i den gruppen lärs tydligen det mesta ut på gehör, utan inblandning av 
teoretiska begrepp eller nedskrivna noter. I jämförandet mellan musikteori och andra ämnen 
funderar Vera en del om studieteknik.  

Vera: Det finns ju personer som har olika, såhär, pluggsätt. Eller typ… Vissa är jätte, 
eller… De är verkligen pluggisar. De pluggar så att de blir smarta. Och en del är bara 
smarta, men de pluggar inte. Det är liksom samma sak med musik. En del är jättetekniska 
och matematiska i musiken, och så här… Och en del är bara lite jammiga och känslan och 
så där. 

Som i alla ämnen går det att använda olika tekniker för att lära sig både faktakunskaper och 
färdigheter. Precis som i alla ämnen kan man också ha olika lätt för att lära sig, och olika sätt 
att använda det man kan. Inom musik kan det märkas tydligt om man är gehörsmusiker eller 
bunden till teori och noter. 

Jag har valt att belysa inte bara de olika samband som eleverna ser mellan Gemu och andra 
ämnen, utan även där de inte ser sambanden som faktiskt finns. Exempel på än så länge 
osynliga samband visade tvåorna som arbetade med samma sak i Gemu och i ensemble, men 
att det ändå var två skilda saker för dem. Kanske berodde det på att de i ämnet Gemu såg det 
på noter, men i ensemble spelade på gehör eller efter ackordbeteckningar och att det därför 
inte såg likadant ut på pappret. Ettorna ser musikteori som ett vidare begrepp än bara noter. 
De räknar även in bland annat taktarter, och de vet att det finns teori bakom allt i musiken 
trots att de ännu inte känner till den. Hittills stjälper noter mer än de hjälper eleverna, då en låt 
exempelvis kan tyckas krånglig när den ses på papper, men lätt att förstå när den spelas. 
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5.2.2 Matematik 

Flera av eleverna nämner likheter mellan musikteori och matematik. Främst sker det genom 
att de använder ordet logik i någon form. 

Harald tycker att musikteori och matematik är lika, och jämförelsen bygger på att han påstår 
sig anse att matematik är det tråkigaste han vet eftersom han måste tänka.  

Harald: Den här delen av musiken. Det här är typ matte. Alltså, om man jämför såhär med 
vanliga skolan. Det här är matte för mig. Och det var ju det tråkigaste man visste liksom. 

Det gå till stor del att använda samma sorts tänkande i matematik som i musikteori, när det 
gäller noter och att bygga ackord exempelvis. Därför är det inte konstigt att Harald som inte 
tycker om det ena ämnet heller inte är särskilt förtjust i det andra. 

Svante, som använder noter så ofta när han övar trummor, håller inte med om att matematik är 
tråkigt. 

Svante: Matte är ju roligt, faktiskt. 

Linn: Finns det några likheter mellan musikteori och matte då? 

Svante: Du ska ju räkna. Du ska ju räkna ja. 

Kjell: Jo. Det är ju logik i allting, och så måste man sitta och räkna. 

Harald: Och det [logik] har man ju inte. 

Linn: Hur syns den logiken då? 

Svante: Nej, men det är strukturerat, du måste hålla stegen. 

Kjell: Det är mönster o… ja. 

Svante: Ja, precis. 

Harald: Det är inte så… det måste man inte ha i musiken. 

Svante: Du känner liksom igen dig. 

Harald skiljer på musikteori och musiken. Han tycker inte att det finns någon logik inom den 
ljudande musiken, att man där är mera fri och att det där inte finns några rätt och fel. 

Harald: Men i musiken då kan man liksom göra lite själv. Då kan man bara typ vandra 
iväg lite om man vill men ändå hålla sig inom takten. Här måste du ju typ bara så här bara 
nu är det a b c d, liksom det är så här. Om du inte kan det då är det fel. Men i musiken där 
finns det inget fel och rätt liksom. 

När man spelar musik själv finns det inga regler man tvunget måste rätta sig efter, men de 
finns att förhålla sig till och hjälpas av. Ingen kan påstå att det spelas rätt eller fel ifall det inte 
är bestämt att man ska spela på ett visst sätt. Inom musikteori finns det tydliga strukturer där 
det syns hur allt hänger ihop. Mycket av lektionerna i Gemu går ut på att lära sig hur dessa ser 
ut, och eftersom det till stor del handlar om faktakunskaper går det att ha antingen rätt eller 
fel. Dessa kunskaper kan man använda sig av när man spelar, men man måste inte. 

När ettorna berättar vad som är lätt med musikteori jämför de med matte eftersom det de 
förstår blir lätt och användbart.   

Asta: Alltså, det som man kunde innan – det är ju lätt eftersom man redan lärt sig det. 
Men annars är det ju inte så mycket. 

Tyra: Det är väl precis som med allt. Eller, det som man förstår det blir ju lätt. Typ som 
matte till exempel. 

James: Va? 

Tyra: Ja, men det man förstår i matten, det man kan, blir ju lätt. 
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Förståelse för musikteori liknar förståelse i matematik genom att den ofta finns kvar när man 
väl en gång fått den. Det är förmodligen det även Jonna i tvåan menar när hon säger att det är 
ett visst tänkande man skall uppnå i musikteori. 

James: Men det är ju ett visst tänkande för att nå typ det man ska uppnå, eller slutresultat. 

Jonna visar att hon tänker på musikteoretiskt lärande som en process, där man kan uppnå 
olika nivåer av förståelse. 

Ordet logik dyker upp vid flera tillfällen i båda grupperna. Till exempel Veras kommentar, 
som tidigare redovisats även under rubriken kommunikation: 

Vera: Men kolla… Det är ju såhär. Alltså… Det är så svårt att förklara. Det är en så himla 
stor grej, musik. Och människan vill ha begrepp på allting, för man vill att det ska vara 
logiskt. Det är ju logiskt, men det är väldigt ologiskt jämfört med allt annat logiskt. 

Många av dem tycks medvetna om att det finns mönster och tydliga strukturer i musikteorins 
värld, men de har inte kommit tillsäckligt långt in i den för att se dem tydligt. Det är vad Asta 
uttrycker när hon säger att de ätit några smulor, men inte ännu hela kakan. 

Linn: Det här med logiken då? 

Vera: Vad är logik? 

Linn: Det var ju du som pratade om det. Vad har logik med musik att göra, förutom att det 
nästan rimmar? 

Vera: Jaha. … Alltså, en del så här, jobbiga personer, måste ha matematiska… att det 
verkligen måste vara logiskt och de måste typ veta vilket ämne. Jag tycker sånt är 
jättejobbigt. Jag vill ha en förklaring, eller det för sig... Eller, det var inget. Nej, men 
alltså. Jag är också så egentligen. Jag kan inte bara tänka att det är så. Det måste finnas nåt 
system som man förstår. 

Linn: Tror ni att det finns logik som ni kommer lära er, som T sa? 

Tyra: Ja. 

Elinor: Till slut när man fattar systemet i det hela, så kommer man ju liksom: Jaha, det är 
därför! 

Asta: Det mesta hänger ihop. 

Linn: Börjar ni fatta systemet? 

Asta: Små bitar. 

Tyra: Lite. 

James: Njaa… Hehe. 

Asta: Vi har ätit lite smulor, men vi har inte ätit hela kakan ännu. 

James: Fan, va bra du är! 

Likheter mellan matematik och musikteori finns till stor del för att undervisningen i de båda 
ämnena bedrivs på liknande vis.  

Eleverna jämför musikteori med matematik främst genom att använda den matematiska 
termen logik i samband med musikteori. De vet att det finns mönster och sammanhang som 
kommer igen i flera olika delar av musikteorin, och medan vissa börjar se dem allt tydligare är 
de fortfarande gömda för andra.  

5.2.3 Språk 

Som tidigare presenterats ser eleverna i årskurs ett sammanhang mellan både språk och 
matematik. I en sekvens från slutet av samtalet låter det så här: 
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Linn: Vilka paralleller kan man dra till språk? 

Vera: Man säger ju saker, olika uttal, sen är det så här… grammatik. 

Elinor: Man räknar, så att det har ju… 

Vera: Räknar takter. 

Elinor: Precis, man kan ju dra så här. Jag fattar hur du menar. 

Linn: Kan ni se till att jag fattar också? 

Elinor: Ja, men det är så här. Man kan se sammanhang mellan musik, matte och språk och 
så’na där grejer, för att det… Musikteori är som ett språk. Det sa jag förut. Det sa vi förut.  

Vera: Mmm. 

Elinor: Samtidigt så räknar du… Det har ju lite grann med varandra att göra. Kan du inte 
räkna till fyra så har du ett problem. Det blir ju inte så lätt då. Det är svårt att förklara. 

Vera: Alltså… Människan har ju bestämt att man ska kunna kommunicera. Då måste man 
ju… Eller, man kan ju välja att inte göra det. Men då blir det problem. 

Ettorna tycker att musikteori är svårt eftersom musik oftast inte är teoretisk, men att det beror 
på hur man ser på saken. Vera tycker om att dra in grottmänniskor i diskussionen. 

Vera: Ja, alltså… Från början tror jag inte att det var teoretiskt. Det var ju liksom… Då 
var det bara någon grottmänniska som sjöng. 

Sedan lämnar hon grottorna för att säg att musikteori är som språk. 

Vera: Eeh… Nämen det är. Okej, om vi säger såhär. Om man ska lära sig tyska till 
exempel, då kan vi säga att musikteorin är som grammatiken. Ungefär. Så att man vet 
varför man säger olika… 

Elinor: Det är ju olika begrepp på olika saker. 

Jag har tidigare, under rubriken kommunikation, presenterat ettornas diskussion om att 
musikteori kan ses som ett världsspråk. Där samtalar de om att människor från olika länder 
kan spela samma musik när de förstår samma noter. Människor kan naturligtvis musicera 
tillsammans även om de inte kan vare sig varandras språk eller läsa noter. 

Musikteori jämförs alltså med språk dels för att det liksom i språk finns regler för hur man 
bygger meningar finns det i musikteori regler för hur man bygger ackord och ackordföljder. 
Det jämförs också med språk för att det är ett sätt att kommunicera med andra människor. 

Sammanfattningsvis finns det många likheter mellan musikteori och andra ämnen i musiksalar 
så väl som andra salar på skolan. Vid jämförandet av musikteori med andra musikämnen har 
jag valt att starkast belysa de samband som inte syns. Till exempel visade det sig att det trots 
att innehållet på en lektion i Ensemble var till viss del identiskt med det som varit i Gemu, 
inte kändes som samma sak. Möjligen berodde det på att undervisningsmetoderna och 
materialet på lektionen skilde sig vitt även om innehållet var liknande. Parallellerna mellan 
Gemu och matematik sker främst genom användandet av den matematiska termen logik i 
samband med musikteori. Det sker också genom att eleverna talar om mönster och system. 
Den språkliga jämförelsen gäller de regler som finns för hur man bygger meningar, och att de 
liknar musikteorins regler för hur man bygger ackord och ackordföljder. Musikteori anses 
även vara språk för att det är ett sätt att kommunicera med andra människor. 
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6 Diskussion 

6.1 Mina reflektioner 
I min undersökning fanns inte utrymme för några forskande djupdykningar. Däremot har stort 
intresse väckts för att ta reda på mer, och förslag på ämnen att forska i finns efter mina 
presenterade slutsatser under rubriken Fortsatt forskning. 

Metod 
Att använda intervjuer med låg grad av strukturering gav mycket material att bearbeta. Det 
gjorde även att studien flera gånger, från det att intervjuerna gjordes till analysarbetet av dem, 
var på väg att ta nya riktningar som skilde sig från den jag hade tänkt från början. Intervjuerna 
gav resultat inte bara för denna undersökning utan även för mitt fortsatta arbete som lärare i 
just ämnet Gemu för eleverna under min praktikperiod. Vikten av att som lärare genom att 
samtala med eleverna få ta del av hur de tänker om ämnet har fått ta en relativt stor del i mina 
slutsatser. 

Resultat  
Flera av de elever jag intervjuat visar en liknande syn på musikteori som den jag hade när jag 
började lära mig. Dessutom, och viktigast av allt, fick jag ta del av flera andra sätt att se på 
ämnet. Jag fann de som tyckte att ämnet var svårt och hade ett svalt intresse vara mest 
intressanta, eftersom det var de som skilde sig mest från mitt eget sätt att tänka. Förvånande få 
kunde visa konkreta exempel på hur de använde sig av musikteori, trots att alla är duktiga och 
aktiva musiker. 

Studien blev till stor del en jämförelse mellan Gemu och Ensemble, med en förhoppning att åt 
båda håll kunna använda erfarenheter från det ena ämnet i det andra. 

6.2 Resultatet mot teoribakgrunden 
Här jämför jag mina resultat, kapitel 5, med de teorier som beskrivits i kapitel 3, Teoretisk 

bakgrund. 

Gemu förknippas av många i första hand med att lära sig noter, vilket ju är en stor del av 
ämnet. Stora delar av elevernas diskussioner handlar om just noter. Dessa skrivtecken är 
numera bland annat ett sätt att spara musik, trots att biskop Isidor inte trodde att det gick. Men 
musikteori behöver inte alltid skrivas ned eller läsas upp, det handlar även om en förståelse 
om hur musikaliska begrepp hänger ihop och kan användas var och ett för sig eller 
tillsammans. Att de ackordbeteckningar och begrepp som används på lektionerna i Ensemble 
inte ses som musikteori kan ha att göra med den vinkling diskussionen fick. Det blev en 
ganska stark fokusering på att musikteori var noter, vilket inte alltid används på lektioner i 
Ensemble.  

De två sätt som musikaliskt lärande enligt Karlsson (2002) struktureras på, induktivt och 
deduktivt, återfinns båda i lärandet av musikteori hos eleverna i min undersökning. Dock 
används deduktivt lärande i mycket högre grad än induktivt. Detta då lektionerna i Gemu 
handlar om formella kunskaper i musikteori medan teori prioriteras lågt vid ensemblespel. 
Därmed inte sagt att det skulle vara illa att inrikta sig på känsla när man spelar, det är en 
mycket viktigt del i musicerande som det inte går att klara sig utan. Men nu när det finns ett 
ämne som fokuserar på teori och som syftar till att dessa kunskaper skall användas i elevernas 
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musicerande bör det även få utrymme vid musicerande inom andra ämnen i skolan. Asta visar 
exempel på att hennes lärare i trummor blandar gehörsmässigt spel med noter. På så sätt får 
hon både höra hur det låter och se hur det ser ut. Hon har en stark egen drivkraft att lära sig 
musik och kan se sammanhang och flera användningsområden för musikteori. Denna 
drivkraft beror på hennes egen nyfikenhet för det stora ämnet musik. Att nyfikenhet tas till 
vara på genom att eleven får känna att den utvecklar nya kunskaper och färdigheter från flera 
håll är något Karlsson (2002) anser vara nödvändigt. Ju mer autonom en elev är, desto större 
chans är det att hon eller han är mer positiv till undervisningen i musik. Ett tydligt exempel på 
en autonom elev anser jag Asta i årskurs ett vara. 

Både Karlsson (2002) och Ericsson (2002) tar upp elevers jämförande med andra. Det 
återfinns också vid ett flertal tillfällen i min resultatdel. Det finns risk att elever fastnar i roller 
som ”den som inte fattar” eller ”den som inte bryr sig”. Dessa kan vara begränsande för 
utvecklingen och svåra att släppa. Exempel från mina resultat är Harald och Kjell i tvåan samt 
James i ettan. Det finns risk att eleverna ger upp försök att lära sig då de ser att andra redan 
kan så mycket mer. Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera och ventilera 
sina tankar med varandra samt att reflektera över sitt eget lärande. Detta gör att skillnader och 
framför allt likheter kommer upp till ytan och kan vara en motivation till lärande. Att som 
elev delge sina lärare vad man tänker om ett ämne leder till att läraren lättare kan strukturera 
upp en undervisning som passar.  

Precis som när högstadieeleverna i Ericssons undersökning (2002) talar om att 
musikundervisning finns för att ge möjlighet att utvecklas musikaliskt i hopp om en 
vidareutbildning inom ämnet menar eleverna i min undersökning att Gemu finns för att man 
ska kunna studera vidare och bli exempelvis musiklärare. 

Carlgren (1992) och Maltén (1981) visar på bristen av sammanhang i skolan som ett stort 
problem. Detta åskådliggörs även i min undersökning genom att exempelvis en lektion i 
Gemu kan ha snarlikt innehåll med en lektion i Ensemble, men att det ändå inte uppfattas som 
samma sak. Att se sammanhang och olika användningsområden för samma kunskaper ökar 
lusten att lära mer. Eleverna visar det när de talar om att de är entusiastiska över att få lära sig 
mer och hoppas kunna ha användning av kunskaperna i sitt musicerande framöver. 

 I kapitel 3.3 behandlar jag det Carlgren (1992) benämner formellt respektive informellt 
lärande. Något även Ericsson (2002) tar upp då han menar att det lärande som sker i skolan är 
medvetet medan det utanför skolan sker lärandeprocesser utan att man tänker på det. 
Musikaliskt lärande sker i hög grad informellt genom att man spelar för att det är lustfyllt. 
Risken med att ta musikaliskt lärande in i skolan är att det istället blir kravfyllt eftersom 
lärande inom skolans väggar ofta förknippas med formalitet och regler. Harald visar exempel 
på det när han menar att man inom musiken inte kan göra fel, men att man däremot kan ha fel 
på lektionerna i Gemu. Många beskriver Gemu som ett tungt ämne, att det är mycket att ta in 
och att de känner sig fullproppade när de går därifrån. Detta trots att dessa lektioner behandlar 
musik som ofta är på lägre nivå än vad de spelar på, till exempel vid lektioner i 
Instrument/Sång eller Ensemble.  
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De fyra kunskapsformer som beskrivs i kap 3.4 återfinns alla inom musikaliskt lärande. Stor 
del av det som lärs på lektionerna i Gemu kan sorteras in under rubriken faktakunskaper. 
Kunskap om musikteori kan skaffas mekaniskt, genom att till exempel lära sig en skalas toner 
utantill och vilka toner som ingår i olika ackord. Dessa kunskaper är dock inte till någon 
större nytta ifall det inte också tillkommer förståelse. Med förståelse följer även färdigheter då 
man kan använda sina teoretiska kunskaper vid sång eller spel, och på så sätt även bilda 
förtrogenhet med sitt ämne. Att förståelse bidrar till eget initiativtagande hos eleverna och 
motiverar till att lära mer visar bland annat Elsa då hon använder musikteoretiska kunskaper 
för att lära sig nya saker när hon spelar bas.  

Det har nu gått många år sedan Lev Vygotskij (1999) först presenterade sina idéer om att 
skolan och vardagen måste vara tydligt sammankopplade. Trots det finns fortfarande idag ett 
stort behov av verklighetsförankring i undervisning av olika slag. För att finna vilka 
kunskaper eleven redan besitter och kunna utveckla dem krävs en dialog lärare och elev 
emellan. Det är lätt att eleverna, som de visar i resultatkapitlet under rubriken ”Bara ha”, i 
stort sätt bara sitter av lektionstiden utan att veta varför de har ämnet och vilka möjligheter det 
bjuder till. Eftersom läraren bör fungera som en förebild tror jag att det är av stor vikt att 
denne visar hur han eller hon använder sig av ämnet som står på schemat. Det visade sig vara 
bra för eleverna att berätta om sig själva och lyssna på andra, för att få en inblick i hur andra 
tänker och gör. Visserligen var det ingen lärare som deltog aktivt i min undersökning, men det 
torde vara av stor betydelse att även de berättar hur de arbetar med ämnet utanför 
lektionssalen. 

Bildandet av musikteoretisk medvetenhet kan liknas med den teori om barnets 
begreppsbildning som Vygotskij har. Särskilt den komplexa föreställningen, där begrepp 
används utan att de är knutna till förståelse. Detta märks exempelvis då elever både i tal och i 
spel använder musikaliska begrepp utan att veta grunden till dem.  
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7 Slutsatser  
Eftersom det handlar om människor med olika bakgrund och olika mål med sin musik finns 
det många olika slutsatser att dra. Jag har valt att strukturera detta sista avsnitt under ett antal 
rubriker som jag funnit under arbetets gång. 

7.1 Elevsvar 
Genom att använda mig av elevsvar börjar jag med att sammanfattat i punktform visa vilken 
spridning det finns på åsikterna om Gemu, sorterat efter mina frågor från kapitel 2. Därefter 
följer sammanfattningar av de svar jag funnit på mina två forskningsfrågor.  

Vad är musikteori? 

• Musikteori är ett hjälpmedel för att kunna spela. 

• Musikteori är toner, gehör och allt. Så att man vet vad man håller på med. Till 
exempel vad tonerna heter och hur man hittar dem. 

• Musikteori är noter och skit. 

Vad kan man ha det till? 

• Man kan ha det till att skriva egna låtar. 

• Man kan ha det till att guida sig med i musikens värld. 

• Man kan ha det till att i längden utveckla sitt musikaliska sinne. 

Hur använder ni musikteori? 

• Musikteori används inte till något alls, för det handlar bara om sådant det inte finns 
intresse för. 

• Musikteori används för att utefter noter och utan hjälp från någon lärare kunna 
klura ut en hur låt går. 

• Musikteori används lite grann på varje lektion, för att det ska bli lättare sen. 
Är Gemu ett nödvändigt ämne? 

• Egentligen är det inte så nödvändigt eftersom man kan spela ändå. 
• Ja, det är nödvändigt att lära sig gemensamma musikaliska begrepp för att lättare 

kunna samarbeta vid musicerande med andra. 
• Ja, som musikestet måste man ha det. 

 
Vilken nytta ser elever med ämnet Gemu? 

Anledningen till att ämnet gehörs- och musiklära är obligatoriskt för eleverna på gymnasiets 
musikestetiska program är ju att tillhandahålla verktyg som ska underlätta deras eget 
musicerande samt bidra till motivation för eget lärande utanför skolan. De sätt eleverna har att 
se på nyttan med gehörs- och musiklära är lika många som eleverna som har ämnet, även om 
många av deras tankar liknar varandra. Åsikterna om ämnets nytta varierar från att vissa 
tycker att det är näst intill onödigt till att andra använder sig av kunskaper från ämnet bland 
annat i sitt eget musicerande. Eftersom det finns så varierande sätt att skaffa kunskap är det 
viktigt att göra undervisningen så mångsidig som möjligt, för att få så många som möjligt att 
se nyttan som faktiskt finns med ämnet.  
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Vilka samband ser elever mellan Gemu och andra musikämnen, främst Ensemble? 

Det mest slående i jämförelsen mellan Gemu och Ensemble var att så många hade mycket 
svårt att se samband, detta trots att lektionerna bitvis behandlade samma sak men på olika vis. 
Lösning på det problemet skulle förmodligen kunna hittas relativt enkelt genom att belysa just 
sambanden, exempelvis genom att lärarna använder samma begrepp. Ett viktigt steg i detta 
arbete är att lärarna i de olika ämnena samarbetar och blir medvetna vad som sker på de olika 
lektionerna. Många av eleverna ser dock lyckligtvis samband mellan Gemu och andra 
musikämnen. Detta genom att de vid till exempel sång efter noter kan se om melodin går upp 
eller ner och hur långa tonerna skall vara. Dessutom har ett flertal av dem använt kunskaper 
från Gemu genom att själva klura ut ackord på piano eller toner på en bas. Naturligtvis kan 
det vara så att eleverna använder sig av kunskap från Gemu utan att de vet att det är just 
därifrån den kommer. 

7.2 Reflektion och diskussion  
Det visade sig vara viktigt och värdefullt för eleverna att ta upp och diskutera sitt eget 
tänkande och jämföra det med andras. Inte bara tro att andra gör på något annat och bättre vis 
som man inte känner till. Det leder till att eleverna reflekterar över sitt eget lärande och har 
chans att bygga upp en stark självständighet. Det är även mycket angeläget att som lärare 
känna till hur eleverna tänker om ämnet, även här naturligtvis för att kunna erbjuda så mycket 
som möjligt till alla. 

7.3 Integration mellan musikämnen 
Gemu är ett ämne som många har svårt för. Förmodligen ligger problemet med att Gemu 
stundtals tycks obegripligt och oanvändbart i att man inte belyser musikteori i andra ämnen så 
ofta som man skulle kunna. Att frekvent i exempelvis ensemblesituationer ta upp teoretiska 
begrepp på det man spelar skulle öka både förståelse för teorin och bidra till fler egna initiativ 
till musikaliskt lärande och utveckling hos eleverna. Jag efterlyser mera induktivt lärande av 
musikteori vid spelsituationer som till exempel i ensemble, instrument- och sångundervisning 
och kör. Då skulle de glapp som nu finns hos eleverna mellan teori och praktik minska, i deras 
fall i första hand mellan Gemu och Ensemble. Ansvaret ligger dock inte bara på att lärarna i 
ensemble tar upp mer teori på lektionerna, det behöver även låta mer på teorilektionerna. För 
att bilda förståelse för faktakunskaper inom musikteori behöver eleverna höra hur den låter, 
då är det också mycket lättare att känna igen och finna samband på andra lektioner.  
 
Studien visar att lärare bör sträva efter högre grad av verklighetsförankring i skolan och hela 
tiden visa och/eller diskutera vilka användningsområden som finns för den kunskap det 
bäddas för. 

7.4 Fortsatt forskning 
Jag har funnit många olika aspekter som skulle behöva belysas mera noggrant och som skulle 
vara mycket intressanta, både för mig och förmodligen även för andra, att titta närmare på. 
Jag skulle exempelvis vilja undersöka om och hur elever ser musikteori i ensemblesituationer. 
Intressant skulle vara att söka upplevda skillnader mellan noterad musik och gehörsbaserad 
musik och vilka dessa skillnader i så fall är. Gruppen av ettor var överens om att musikteori 
var bra att kunna men att det inte var det viktigaste. Vad skulle då det viktigaste kunna vara? 
Mitt ledord är fortfarande verklighetsförankring. Trots att mycket forskning redan gjorts om 
vikten av just detta tycks det nödvändigt med mer i och med att mycket kan göras bättre.  
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Bilagor 

      Bilaga 1 
MU1203 - Gehörs- och musiklära A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:90 
 

 

Mål 
 
Mål för kursen 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om musikteoretiska begrepp för att göra det möjligt 
att kunna tillämpa kunskaperna i det egna musicerandet. Kursen skall även ge grundläggande 
kunskaper och övning i gehörslära, dvs. utveckla förmågan till inre hörande. Dessutom skall 
kursen uppöva förmågan att självständigt öva gehör.  
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
känna till vanliga musikteoretiska begrepp 
kunna återge avlyssnad musik 
kunna genom att lyssna uppfatta och återge musikens form och struktur 
ha kunskap om hur gehör övas. 

 

 

Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven beskriver och exemplifierar vanliga musikteoretiska begrepp.  
Eleven återger avlyssnad musik med enkel rytm, melodi, harmoni, form och struktur. 
Eleven använder sina kunskaper om musiklära i sitt eget musicerande. 
Eleven ger exempel på hur gehör övas. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven redogör för musikaliska förlopp och sammanhang och återger dessa.  
Eleven använder sina kunskaper i gehörsträning. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven uppfattar gehörsmässigt och återger relativt komplicerade musikaliska sekvenser.  
Eleven använder på ett personligt sätt sina kunskaper i eget musicerande. 
 

 
 
 


