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på gitarr 
 
I detta arbete undersöks hur gymnasieelever med gitarr som instrument omsätter 

kunskaper i gehörs- och musiklära till praktik. Syftet är att undersöka förhållandet 

mellan teori och spel på det egna instrumentet och att identifiera metoder som kan 

stärka interaktionen mellan teori och praktik. Arbetet grundar sig på en kvalitativ 

studie utförd med elever från estetiskt gymnasium som informanter. Resultatet visar 

att elever med elgitarr som huvudinstrument använder klaviatur för att förstå 

musikteoretiska begrepp och har svårt att omsätta dessa kunskaper till gitarr. I detta 

arbete finns också exempel på praktiska övningar för att hjälpa elever omsätta 

teoretiska kunskaper till praktiskt gitarrspel. 

Nyckelord: gitarr, gehörs- och musiklära, gitarrpedagogik, musikteori  

ABSTRACT 
Author: Kristopher Ståhlgren 
Title: Between keyboard and fretboard: practical application of ear training and music 
theory on the guitar  
 
This study examines how guitar students in Swedish ”gymnasium” turn theoretical 

knowledge into practice.  The aim is to investigate the relation between theory and 

performance on one’s instrument and to identify methods that can enhance this 

interaction between theory and practice. The paper is based on a qualitative study 

conducted with students as informants. The results show that pupils with electric 

guitar as their main instrument still use the keyboard to understand music theory 

concepts and have problems to transfer this knowledge to the guitar. There are also 

examples of practical exercises to help students translate theory into practical guitar 

playing in this paper.     
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1. INLEDNING 

Jag har många gånger under verksamhetsförlagd utbildning [VFU] och vikariat på 

gymnasium med musikinriktning blivit förvånad över att elever med elgitarr som 

huvudinstrument spelat bra och låtit musikaliskt övertygande men när jag har kommit 

med förslag som, ”kan du spela maj7 där istället” eller ”testa att bara spela tersen och 

sjuan”, då har eleverna blivit helt oförstående och inte vetat vad de ska göra. När jag 

haft samma elever i Gehörs- och musiklära [GeMu] har de teoretiska kunskaper som till 

vissa delar är bra och mycket mer avancerade än det jag försökt få dem att göra i 

ensemble/instrument situationen tidigare.   

Elgitarr är ett relativt ungt instrument som på kort tid fått enorm spridning. Min 

uppfattning är att lärandet på instrumentet i många fall ser annorlunda ut i jämförelse 

med mer traditionella instrument. Internet är överfullt av material, det finns oräkneliga 

mängder instruktionsvideos, tabulaturer, datorspel mm för att främja inlärningen på 

instrumentet, allt bara ett musklick bort. En elev som för första gången kommer till en 

gitarrlektion är sällan eller aldrig helt nybörjare på instrumentet utan har ofta med sig en 

hel del förkunskaper som ligger till grund för deras syn på instrumentet och som de 

kommer relatera ny kunskap till.   

Jag kommer i detta arbete undersöka hur gitarrister på ett estetiskt gymnasium omsätter 

gehörs- och musiklära till gitarren. Vilka metoder använder de för att omvandla 

teoretiska kunskaper till praktik på deras instrument. Mina erfarenheter säger mig att 

många elever och då kanske framförallt elgitarrister inte alltid är bra på att se detta 

samband mellan teori och praktik på deras huvudinstrument. Är det så, och om det är 

det, varför? Behövs metoder och läromedel som är specifikt utvecklade för att 

musikteorin ska kunna tillämpas av gitarrister på deras eget instrument? 
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2. SYFTE OCH 
FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med detta arbete är att se hur gitarrister på estetiskt gymnasium omsätter teori till 

praktik på gitarr, detta för att det finns en brist av forskning på området och ett behov i 

skolan. De forskningsfrågor som arbetet söker besvara är följande:   

Vilket är förhållandet mellan spel på gitarr och lärande i gehörs- och musiklära?  

Vilka undervisningsmaterial och metoder kan användas för att stärka elevens praktiska 

tillämpning? 
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3. LITTERATUR 

I detta kapitel avhandlas litteratur och tidigare forskning som är relevant för denna 

studie. Kapitlet ger även en kontext till hur undervisningen i gitarr och Gehörs- och 

musiklära ser ut i dagens gymnasieskola.  

  

3.1 MUSIKTEORI I ELGITARRUNDERVISNING 
 

Lärare och läromedelsförfattare i elgitarr hanterar musikteoretiska moment väldigt olika 

i instrumentalundervisningen.  

KG Johansson, gitarrist, författare och tidigare professor i rockmusik vid 

Musikhögskolan i Piteå, har skrivit mängder med läromedel för framförallt elgitarr som 

används flitigt på landets kultur/musik och gymnasieskolor. I sitt ”CREDO” om 

bokserien ”Elgitarr Rock och Blues 1-3” uttrycker han sig så här:  

”Elgitarrböckerna bygger på två grundprinciper som jag tror på: 

1. Det man vill lära sig är att spela hela låtar. 

2. Musikteori är inte nödvändigt förrän efter ett tag. Ett långt tag.” 

 (Johansson, 2016) 

Att inte använda musikteori är alltså ett högst medvetet val. Vidare fortsätter han.  

[...] Musikteori är inte nödvändigt för den som börjar spela rockgitarr. Den som vill lära 

sig vad tersparalleller är och vilket ackord som är subdominanten i Bb-dur kan utan 

större problem hitta läroböcker i ämnet. Det är viktigare att få in ackorden och 

sololicksen och formkänslan i kroppen. Vilket man gör genom att lyssna och spela. Till 

vilka låtar som helst. Till exempel de som finns i elgitarrböckerna. Man kan lära sig 

musikteori senare. Långt senare. Varken Paul McCartney eller Benny Andersson kan 
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noter. Neil Young hävdar att han inte vill veta teoretiskt vad han gör, det skulle störa 

hans kreativitet (Johansson, 2016). 

 

Johansson menar alltså att musikteori inte är viktigt på nybörjarstadiet eller kanske rent 

av aldrig för den som vill spela ”rockgitarr”.   

En helt annan ingång får man om man studerar gitarr efter Rob Foggs The Jazz Guitar 

Handbook (2013), en skola som också är tänkt att fungera från nybörjare till mer 

avancerad nivå. Här finns genast inslag av musikteoretiska begrepp som förklaras 

tillsammans med låtar och övningar som innehåller det aktuella musikaliska momentet. 

Från att i början av boken förklara vad som är låg respektive hög tonhöjd till att i slutet 

av boken förklara vad tritonussubstitut är och hur det kan användas  i praktiken. Om vi 

ser dessa två exempel som extrema motsatspar kan man få en antydan om spännvidden 

när det gäller synen på musikteoretiska begrepp i elgitarrpedagogiken idag.  

  

3.1.1 Youtube inlärning 

Youtube är just nu världens näst mest besökta webbplats, endast efter Google (Alexa, 

2016-05-05). Enligt Youtubes egen statistik har de över en miljard användare vilket 

motsvarar en tredjedel av alla jordens människor med tillgång till internet. Sedan starten 

2005 har webbplatsen snabbt blivit en av de vanligaste plattformarna att lära sig ett nytt 

instrument på. Det sker genom att användare både professionella och amatörer laddar 

upp videolektioner, oftast i form av en låt. En sökning på ”gitarrlektion” ger i skrivande 

stund ca 4 040 träffar, sökning på ”guitar lesson”  ger ca 3 670 000 träffar (2016-03-14). 

Med detta enorma utbud kan man i princip hitta vad som helst, specialområden är nu 

inte längre än några musklick bort. Det kräver dock att eleven själv vet vad denne ska 

söka efter och har förkunskaper nog för att bedöma kvalitén på videon.  

Berg Andersson gjorde 2012 en studie där han ur ett pedagogiskt perspektiv analyserade 

ett antal instruktionsvideor från Youtube. Han identifierade två tydliga fördelar:   

• Alltid tillgängligt, kan kolla på hur många gånger som helst  
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• Eleven kan själv bestämma vad den vill lära sig 

 

De problem Berg Andersson (2012) påpekar är bland annat avsaknad av samspel, 

bristande feedback, avsaknad av progression och skiftande musikalisk kvalité. Viktigt ur 

detta arbetes perspektiv är att han kom fram till att merparten av instruktionsvideorna 

saknade teoretiskt perspektiv, notskrift och musikaliska helheter (Berg Andersson, 

2012). 

 

3.1.2 Tabulatur 

Tabulatur är en form av notation av instrumentalmusik, med sitt ursprung i 

medeltidsmusik (med tabulaturer för orgel) och tidig renässansmusik (med utvecklandet 

av bland annat de första systemen för tabulatur för lutmusik), där notation beskriver 

utförandet och inte det klingande resultatet (Bent et al, 2016). Det finns fortfarande 

ingen egentlig standard för hur tabulatur ska skrivas för gitarr och det har förändrats 

väldigt mycket genom åren. På senare tid på grund av den otroligt stora spridningen på 

internet och att stora datorprogramstillverkare skapat anpassade verktyg har det dock 

växt fram ett par mer eller mindre standardiserade former. En form där mottagaren 

endast kan se vilka band och strängar som ska användas, detta är den mest 

förekommande formen på internet. Tonalitet och rytmik saknas helt.   

 
(Egen illustration) 

Fig 1. Exempel på tabulatur för gitarr. 

Redan under renässansen användes i luttabulatur ett tecken som angav position på 

greppbrädan och ett för rytm (Bent et al, 2016). Eftersom notvärden finns utskrivet går 

denna typ av tabulatur att läsa utan att vara förtrogen med låten, prima vista. Tonalitet 

saknas dock fortfarande. Denna typ av tabulatur har blivit vanlig när 

notskrivningsprogram och anpassade program för gitarrtabulatur används (se Fig. 2).  
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(Egen illustration) 

Fig. 2 Tabulatur med taktindelning och notation av rytm. 

I läromedel för elgitarr är det vanligt att tabulatur finns med som komplement till en 

notbild, en form som ger en helt annan helhetsbild (se Fig. 3).  

 
(Egen illustration) 

Fig 3. Notation som kombinerar tabulatur med traditionell notskrift.  

 
3.2 INNEHÅLL INSTRUMENT- ELLER SÅNG 1-2 
OCH GEHÖRS- OCH MUSIKLÄRA 1 

3.2.1 Innehåll i Gehörs- och Musiklära 1 

Gehörs- och musiklära 1 kommer i fortsättningen av detta arbete att förkortas till GeMu 

1. GeMu 1 är en 100 poäng stor gymnasiekurs och är obligatorisk på estetiskt 

gymnasium med musikinriktning. Denna kurs har ett omfattande innehåll och är oftast 

den enda kurs gymnasieelever läser i gehörs- och musiklära under utbildningen, även 

om Gehörs- och musiklära 2 på vissa skolor erbjuds, oftast som valbar kurs. GeMu 1 

ska bland annat innehålla musiklära med notationspraxis, ackorduppbyggnad, skalor, 

intervall, harmonisering och grundläggande satslära. Den ska också innehålla 

gehörsmoment som gehörsträning av puls, rytm melodi, harmoni och form (Skolverket, 

2011).  



7 

Vidare framhålls i kursplanen att innehållet ej ska stanna på ett teoretiskt 

stadium: ”Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får 

möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande” (Skolverket, 2011).  

Teorin ska alltså leda till praktisk kunskap i elevernas musicerande. Detta är också ett 

av bedömningskriterierna i kursen, för betyget C ska eleven kunna sammankoppla sitt 

musicerande med gehör och musikteori (Skolverket, 2011).   

 

3.2.2 Innehåll i Instrument- eller Sång 1-3	

Instrument- eller Sång 1-3, fortsättningsvis förkortat till InSå, är kurser om vardera 100 

poäng och minst en av dessa är obligatorisk på estetiskt gymnasium med 

musikinriktning. Beroende på elevernas förkunskaper väljs vilken nivå kursen ska läsas. 

En elev med stora förkunskaper kan alltså direkt i år 1 läsa InSå 3 (Skolverket, 2011). 

InSå 1 är tänkt att fungera även som nybörjarkurs då instrumentala förkunskaper ej är 

ett krav på estetiskt musikgymnasium. 

I kursen är det tänkt att eleven ska utveckla sina färdigheter på valda instrument. 

Kursplanen är ej detaljerad till instrumentnivå utan generell och gäller därför oavsett om 

eleven läser till exempel sång, elgitarr eller harpa som huvudinstrument. 

I kursplanen framhålls att eleven ska musicera efter gehör och noter. Tekniska 

spelfärdigheter ska utvecklas men samtidigt är det viktigt att musicera med ett 

konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. 

Det är är centralt i kursen - som även ska behandla övnings- och instuderingsmetodik 

enskilt och i grupp - att eleven tar ansvar för sin musikaliska utveckling och visar 

förmåga till samarbete. Kursplanen framhåller musikalisk kommunikation och 

scenframträdanden som viktiga beståndsdelar (Skolverket 2011). 

I kursplanen finns också innehåll som inte resulterar i klingande musik så som kunskap i 

instrumentets konstruktion, instrumentvård, hörselvård, elsäkerhet och 

arbetsmiljöfrågor.  

Det finns inte något direkt omnämnande i kursplanen av att spel på huvudinstrumentet 

ska kopplas till musikteoretiska begrepp och sammanhang. Här finns alltså inget som 
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direkt knyter an till ackordlära, analys, diktat osv. I det övergripande syftet för ämnet 

Musik, av vilket InSå är en del, står det dock bland annat att ”undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser” och vidare 

att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av 

samband mellan detalj och helhet” (Skolverket 2011). Den underliggande ambitionen 

för GeMu att ge ”verktyg och metoder som [eleven] får möjlighet att omsätta praktiskt i 

musicerande”  (ibid) står här i direkt samklang med detta mål för ämnet ”Musik”.  

3.2.3 Instrumentalspel i Gehörs- och musiklära 

I Zimmerman Nilssons doktorsavhandling (2009) där musiklärares val av 

undervisningsmetoder undersöks framkommer det bland annat att musikaliska och 

konstnärliga dimensioner har en undanskymd roll i GeMu-ämnet. Undervisning i GeMu 

fokuseras på utlärning av teoretiska begrepp och stannar ofta där istället för att gå vidare 

till praktisk tillämpning. Klingande exempel står ofta endast den undervisande läraren 

för. Hon menar därför att en följd att detta kan bli att elevers förmåga att omsätta 

teoretiska kunskaper till praktiskt musicerande försvåras (Zimmerman Nilsson 2009).  

Gitarr ovanligt i GeMu 

Pianot används mycket av läraren i GeMu-undervisning, detta kanske framförallt för att 

klaviaturet upplevs som visuellt lätt att visa musikteoretiska begrepp på. Det finns en 

uppfattning bland lärare att även gitarrister har lättare att förstå musikteori genom att 

tänka bilden av ett piano (Ol Jona Utsi och Emmoth, 2012).  

Ol Jona Utsi och Emmoth (2012) genomförde en studie om instrumentets roll i GeMu-

undervisningen. De intervjuade då bland annat lärare i ämnet om hur de förhåller sig till 

de olika instrumenten i undervisningssammanhang. Dessa lärare menade att 

”[…] gitarristers kunskap om musik sitter i rörelsemönster, att de inte reflekterar över 

vilka toner de spelar teoretiskt utan förhåller sig till grepp, fingersättningar och klanger. 

[…] Däremot uppger båda lärarna att gitarrister ofta föredrar pianots tangentbord som 

visuell referens i undervisningen på grund av dess överblickbarhet. ” (Ol Jona Utsi och 

Emmoth, 2012, s 52)  
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De intervjuade GeMu-lärarna i Ol Jona Utsi och Emmoths studie ser dock en vinst i att 

förklara musikteoretiska begrepp utifrån både gitarr och piano, inte minst för att de 

gitarrister som deltar ska kunna omsätta teorin till sitt eget instrument, men också för att 

detta vidgar förståelsen för all deltagare (Ol Jona Utsi och Emmoth, 2012).  

En annan relevant aspekt som de intervjuade lärarna lyfter fram är att elevers 

gehör ”fungerar” bäst på deras egna huvudinstrument, exempelvis har en gitarrist lättare 

för att ”lösa” ett diktat framfört på gitarr än vad den har på piano (Ol Jona Utsi och 

Emmoth, 2012). Detta för att gitarristen är mycket mer van vid att höra gitarren och är 

förtrogen med hur den låter och dess vanliga mönster. Samma princip gäller samtliga 

instrument. Helgesson (2003) kallar detta för konkret/absolut klangfärgsgehör i sin 

avhandling ”Absolut gehör” och menar att det hör ihop med olika instruments 

övertoner. För en van gitarrist har ofta olika strängar och lägen på gitarren olika 

klangfärgskvaliteter (Helgesson, 2003).  

 

3.3 PEDAGOGISKA PROBLEM 

3.3.1 Vad behöver en elgitarrist kunna? 

Den avsaknad av teoretiska begrepp som ofta är för handen i tidig elgitarrundervisning 

kan bero på att elgitarrister i mindre grad behöver dessa i de genrer och sammanhang 

där instrumentet vanligtvis finns representerat. Genrer som elgitarren finns i 

traditionellt, så som rock, jazz, pop och så vidare har en utpräglad gehörstradition. 

Goldman (2011) gjorde en studie där ett antal aktiva professionella gitarrister 

intervjuades och fick framställa vad de tyckte var viktigt för en elgitarrist att kunna för 

att fungera som musiker. I hans studie framkommer bland annat att de flesta informanter 

inte finner det nödvändigt för en aktiv elgitarrist att till exempel kunna spela efter noter.  

I Johanssons avhandling Can you hear what they´re playing? (2002) där han jämför aktiva 

musiker med formell gehörsutbildning med aktiva musiker utan formell utbildning och 

deras förmåga att ”planka” en förlaga på sina instrument framkommer att det klingande 

resultatet inte skiljde grupperna mycket åt utan det som skiljde var framförallt hur de 

pratade om musiken och vad de gjort efteråt, den formellt utbildade gruppen hade ett 

fackspråk som gruppen utan formell utbildning saknade. Av detta resultat drar 
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Johansson slutsatsen att praktiskt gehörsspel är något man lär sig genom att faktiskt 

spela på gehör, inte genom gehörslära.   

3.3.2 Hur kan man veta vilken kunskap eleverna har 

Becker (1993) tar i Lotsning - Ett metodiskt problem upp problematiken i att 

musiklärare som spelat musik sedan låg ålder har många förgivettaganden om kunskap. 

Becker menar att det därför är viktigt att lärare reflekterar över det som kan verka 

självklart. Om läraren inte gör detta kan det leda till förödande konsekvenser längre 

fram eftersom all ny kunskap formas av eleven för att passa in i det hen redan kan. För 

att kunna reflektera över det som känns självklart måste läraren ta eleven till hjälp och 

lyssna och samtala för att se hur eleven omformat kunskapen för att passa in i dennes 

förkunskap. Bruner (1961) talar också om vikten av att elever kan använda sig av sina 

tidigare erfarenheter och kognitiva strukturer vid byggande av ny kunskap. Bruner 

kallar detta för en kommunikativ lärandeprocess. Även Williams, i Att följa lärande: 

formativ bedömning i praktiken (2013), tar upp vikten av att ha aktiva diskussioner som 

visar vilken kunskap eleven besitter.  

3.3.3 Att undervisa enskilt eller i grupp 

Instrumentalundervisning sker av tradition i form av enskilda lektioner på gymnasiet. 

Det finns dock mycket som talar för att mycket musikalisk kunskap är bättre för elever 

att ta till sig i grupp.  

Generellt sätt är elevernas förkunskaper i instrumentalspel väldigt varierande på 

gymnasiet. Beroende på lärsituationens utformning behöver dock inte detta vara ett 

problem vid gruppundervisning eftersom de med mindre utvecklade ämneskunskaper 

kan få hjälp av dem med mer ämneskunskap. Genom gruppundervisning kan 

man  ”aktivera eleverna att bli läranderesurser åt varandra” (William, 2013, sid 61), ett 

arbetssätt som William också påpekar underlättar vid formativ bedömning (ibid). 

Genom att de med mer förkunskaper får förklara och förtydliga saker för dem med 

mindre ökas även deras egen förståelse för innehållet vilket genererar en bättre 

utarbetad kognitiv förståelse (Forslund Frykedal, 2008). 
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4. METOD 

I detta kapitel beskrivs mitt tillvägagångssätt för att få svar på mina forskningsfrågor. 

Val av metod motiveras, genomförandet beskrivs, forskningsetiska överväganden lyfts 

och studiens tillförlitlighet diskuteras.   

 

4.1 METODVAL OCH METODDISKUSSION  
 

Detta arbete grundar sig på en kvalitativ metod där fokus ligger på att tolka och förstå 

hur elever relaterar kunskaper i musikteori till spel på sitt instrument. Anledningen till 

att jag valt att använda en kvalitativ metod med ett litet antal informanter är att jag 

djupare vill förstå varje enskilt fall på ett sätt som ej varit möjligt med en kvantitativ 

metod. Jag ville dels förstå hur eleverna förhåller sig till musikteoretisk kunskap och 

dels hur de omsätter den till gitarr sedan hitta sätt att hjälpa elever utveckla detta. Min 

första tanke var att göra kvalitativa forskningsintervjuer med ett antal elever. Med 

forskningsintervju kan man genom samtal nå kunskap om informantens livsvärld 

(Kvale, 1997). Men att enbart tala om deras musicerande och musikaliska lärande skulle 

inte ge direkt insyn i den praktiska tillämpning som jag finner essentiell för studien. 

Därför bestämde jag mig för att göra en slags halvstrukturerad intervju inom ramen för 

gitarrlektioner där både jag och eleverna har gitarrer i knät så vi praktiskt kan visa 

varandra hur vi menar. För att kunna analysera detta material valde jag vidare att 

dokumentera dessa undervisningssituationer/intervjuer på video.    

4.1.1 Urval 

Studien genomfördes på en medelstor gymnasieskola med ett mindre musik-estetiskt 

program, en musikklass per årskull. Datainsamlingen ägde rum under sammanlagt 4 
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veckor. Jag hade tidigare varit på VFU på samma gymnasieskola så jag hade viss 

förkunskap om eleverna som blev informanter i denna studie.  

För att få svar på mina forskningsfrågor bestämde jag mig för att använda informanter 

som uppfyllde två kriterier.  

1. Informanten ska delta i gitarrundervisning på gymnasienivå. 

2. Informanten ska ha viss förståelse för musik- och gehörslära.   

Att hitta informanter som uppfyllde det första kriteriet var inte svårt eftersom jag 

undervisade i gitarr vid min tidigare vistelse på skolan. För att få informanter som 

uppfyllde det andra kriteriet gjorde jag urvalet utifrån att informanten ska gå i år2 eller 

år3 på musikinriktningen, informanterna har då läst kursen Gehörs- och musiklära 1 i 

minst tre terminer och kan därför antas ha i alla fall viss förståelse för gehörs- och 

musiklära. I studien ingår fem stycken informanter, av dessa har tre stycken el-gitarr 

som huvudinstrument och två stycken gitarr som bi-instrument/huvudackordinstrument. 

Könsfördelningen bland informanterna i studien blev två tjejer och tre killar. 

4.1.2 Utformning av material 

Innan datainsamlingen påbörjades utformade jag ett undervisningsmaterial som jag på 

förhand tänkte var relevant för studien. Detta innehöll bland annat ackorduppbyggnad, 

intervall och grundläggande satslära. Materialet fick efter inledande intervju/lektion 

anpassas till informanternas nivå. 

4.1.3 Genomföring 

Jag tog under undersökningsperioden över gitarrundervisningen från informanternas 

ordinarie lärare och datainsamlingen skedde under elevernas ordinarie lektionstid. Det 

faktum att det ingick i deras ordinarie undervisning gjorde att undersökningen blir 

verklighetsnära. Det innebar också att jag inte helt kunde utforma undervisningen enbart 

med undersökningens syfte i åtanke utan att jag samtidigt fick se till att övriga delar av 

instrumentalundervisningen fanns med samt att pågående kursöverskridande samarbeten 

fortsatte. 
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Informanternas lektioner är 40 minuter långa om de har elgitarr som huvudinstrument, 

30 minuter om de har gitarr som bi-instrument. Innan jag började insamlingen av data 

fick jag en beskrivning av en av skolans GeMu-lärare av vad eleverna ska kunna efter 

avslutad kurs. I slutet av Gehörs- och musiklära 1 har de ett slutprov, jag fick ett 

exemplar av detta från året tidigare och använde det som en grund för min 

datainsamling. Hur mycket av detta kan de praktiskt utföra på gitarren?  

För att få en djupare förståelse för eleven valde jag att lektion nummer 1 istället för ren 

intervju göra en slags sammanslagen intervju och gitarrlektion. Jag hade dels en del 

bestämda frågor som informanterna fick svara på, hur de började spela instrumentet,  

hur de upplever ämnet Gehörs- och musiklära, hur de upplever förhållandet mellan 

gitarr och Gehörs- och musiklära, hur de arbetar med att förstå moment i Gehörs- och 

musiklära (tex utifrån piano, gitarr, notskrift). Sen ville jag även se hur de praktiskt 

gjorde på gitarren, jag bad informanterna berätta vad de arbetade med i GeMu för 

tillfället sen visa praktiskt på gitarren och samtidigt tänka högt. Till exempel sade en 

informant att de arbetade med intervallträning i GeMu, både att känna igen intervall 

utifrån notskrift och gehörsmässigt, jag bad då informanten visa ett par egenvalda 

intervall på gitarren och tänka högt på hur han kom fram till dem.  

Under efterföljande lektioner använde jag den information jag fått från lektion 1 till att 

konstruera övningar och material för att stärka deras praktiska tillämpning av gehörs- 

och musiklära på gitarr. De efterföljande lektioner jag inte själv kunde välja innehåll 

utifrån denna studie försökte jag hitta ingångar till att ändå reflektera över ämnet, till 

exempel ifall en elev behöver hjälp med en låt de spelar i ensemble kan man samtidigt 

reflektera över toninnehållet och hur ackorden läggs eller om det kan läggas på annat vis 

för att uppnå en annan musikalisk effekt.    

4.1.4 Videoanalys 

När insamlingen av data var färdigställd analyserade jag videofilmerna från lektionerna 

i programmet HyperRESEARCH. Jag lät min tolkning av materialet skapa en analytisk 

förståelse genom att arbeta med öppen kodning (Strauss & Corbin, 1990). Strukturer i 

informanternas utsagor, men också i deras spel på instrumentet, kan identifieras och 

analyseras vidare utifrån det material som den första kodningen ger. Jag upprepade 

denna procedur flera gånger för att inte låsa min analys av materialet vid den första 
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kodningen. De kategorier eller koder som blev resultatet av denna process blev sedan 

grunden för min analys av resultaten samt strukturerade även framställningen av dessa i 

nästföljande kapitel.  

4.1.5 Etiska principer 

Jag har i arbetet följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och dess fyra huvudpunkter.  

1.Informationskravet  

2. Samtyckeskravet  

3.Konfidentialitetskravet  

4.Nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Samtliga informanter blev innan inledande intervju/lektion informerade om studiens 

syfte samt om deras roll i denna. De informerades om att deras namn och namnet på 

gymnasieskolan de går på kommer framställas anonymt i arbetet samt att 

videomaterialet endast kommer användas i vetenskapligt syfte. De fick efter denna 

information själva ta ställning till ifall de ville delta i studien.  

Informanterna meddelades också att de har möjlighet att dra tillbaka sin medverkan 

även efter intervju/lektioner utan att detta på något sätt skulle påverka dem negativt.   

4.1.6 Studiens tillförlitlighet 

Jag hade innan studien ägde rum undervisat tre av informanterna i gitarr vid ett par 

tillfällen. Jag hade träffat samtliga informanter i andra undervisningssituationer. Jag var 

medveten om att detta kunde orsaka förgivettaganden hos mig och var under min första 

intervju/lektion noga med att alla informanter skulle få visa hur de menar och klargöra 

sin syn på området.  

Alla informanter i denna studie har i sin ordinarie undervisning inte samma InSå- och 

GeMu-lärare, på den aktuella skolan finns två olika undervisande gitarrlärare samt tre 

olika undervisande lärare i gehörs- och musiklära, dock samarbetar lärarna med 

varandra och har gemensam ledning. Att studien är gjord med ett litet antal informanter 
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och endast på en gymnasieskola innebär att den inte är generaliserbar, tillförlitligheten 

ökar dock eftersom  informanterna har olika lärare på de undersöka områdena. 

Resultaten av studien stödjs också av tidigare forskning på området.  

4.1.7 Bortfall 

Undersökningen gjordes första delen av vårterminen under vinterhalvåret, mitt under 

influensa och förkylnings-tider vilket gjorde att en betydande del av lektionerna inte 

blev av på grund av elevers sjukfrånvaro. I något fall hade jag endast en lektion/intervju 

med informanten men i de flesta fall två till tre lektioner med samma elever. Detta har i 

sin tur gjort det omöjligt att dra några långtgående slutsatser om de övningar och 

lektionsmaterial som jag tagit fram för och använt i studien.    
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5. RESULTAT  

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen som genomförts. Här beskrivs 

också kortfattat de övningar som genomfördes för att främja informanternas omsättande 

av gehörs- och musiklära till gitarr samt informanternas reaktioner på dessa, i den mån 

de går att utläsa.     

 

5.1 Informanternas musikaliska bakgrund 

För att få en djupare förståelse för hur informanterna tänker på gitarren var det viktigt 

för mig att få reda på hur de började spela instrumentet. Samtliga informanter uppger att 

de spelat gitarr och tagit någon form av instrumentlektioner innan de började på 

gymnasiet. Av informanterna hade två tagit lektioner på gitarr tidigare, en på 

kulturskola och en på ett studieförbund. Övriga tre hade tagit instrumentlektioner på 

andra instrument tidigare, närmare bestämt piano, trumpet och sång.  

Fyra av fem hade erfarenhet av spel efter noter innan de började på gymnasiet, dock 

endast en på gitarr och de övriga på andra instrument.  

Tre av fem informanter anger att de lärt sig det mesta av det de kunde innan gymnasiet 

på gitarr via Youtube-videor och genom att kolla upp tabulatur på internet.  Två av de 

tre med elgitarr som huvudinstrument ser sig själva som i huvudsak självlärda på 

instrumentet, i alla fall innan de började på gymnasiet.  

En informant anger kyrkan där han sedan 14-15 års ålder spelat i kompband som viktig 

för hans musikaliska utveckling. 

De som tagit lektioner på gitarr anger att de i huvudsak på dessa lektioner ”spelat lätta 

ackordslåtar”. En av dem uppger att de även spelat en del melodispel efter noter men att 
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detta inte varit  någon stor del av undervisningen och endast förekommit under en 

begränsad period.   

 

5.3 Informanternas musikteoretiska förståelse 

Ingen av informanterna anger att de haft några förutfattade meningar om ämnet Gehörs- 

och Musiklära innan GeMu-kursen påbörjades. Enligt informanterna hade de varken en 

positiv eller negativ bild av ämnet, de hade helt enkelt inte några förkunskaper om vad 

ämnet skulle innehålla. Av informanternas nuvarande inställning kan utläsas att 

samtliga tycker sig se nytta med ämnet och upplever att de lär sig något värdefullt även 

om det ibland verkar vara lite sämre ställt med motivationen, en av informanterna 

uppger att han tycker att ”det är tråkigt när musik blir som matte”.  

Fyra av fem ”tänker klaviatur” för att lösa musikteoretiska problem, detta trots att 

samtliga uppger att de ser gitarren som sitt huvudackordinstrument. Om de till exempel 

får frågan om vad tersen i C-dur är tänker de sig bilden av en klaviatur i huvudet för att 

sedan ”räkna ut” svaret på frågan, en strategi som de använder också när de har en gitarr 

i sitt knä. En av informanterna relaterar inte gehörs- och musiklära till något instrument 

utan ser det som helt teoretiskt och skiljt från praktiskt musicerande. 

Ingen av informanterna uppger att de spelat gitarr på någon GeMu lektion. Samtliga 

uppger att instrumentspel av elever överlag är sällsynt och om det sker är det piano som 

används. Den absoluta merparten av det ljudande musikaliska innehållet i GeMu-kursen 

produceras av läraren. 

Ingen av informanterna anger att de själva efter lektion i GeMu har testat att spela det de 

gått igenom på lektionen på gitarr. Tre av fem anger att de gjort det på piano och på så 

vis övat praktiskt på innehållet.   

Samtliga informanter i denna studie upplever själva att de ”hänger med” i GeMu-

undervisningen, de upplever också att GeMu-undervisningen i sin helhet ger dem något 

som är användbart och positivt. 
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5.4 Musikteoretisk förståelse och praktisk tillämpning på gitarr 

Samtliga informanter har problem med att omsätta sina kunskaper i musikteori till 

gitarr. Detta för att de dels inte tänker i tonnamn på gitarren och dels för att de inte 

förstår greppbrädans uppbyggnad. På ett piano ser de varje tangent som en ton med ett 

bestämt tonnamn medan de på gitarren mer tänker visuellt utifrån mönster och tabulatur, 

vilket gör det svårt för informanterna att identifiera toner på gitarrhalsen. Detta - och det 

faktum att de inte har någon teoretisk förståelse av de musikaliska färdigheter de har på 

gitarren - medför att de inte kan omsätta sina teoretiska kunskaper till instrumentet på 

något enkelt sätt. 

Generellt sett hittar samtliga informanter tonnamn bättre på gitarrens låga strängar. Två 

av informanterna uppger att de relaterar dessa strängar till basspel där de är mer vana att 

tänka utifrån vilka toner det är de spelar. Samtliga informanter ser gitarrens låga 

strängar som platser de hittar grundtoner, från vilka de sen kan bilda mönster i form av 

ackord eller skalor på gitarren, själva toninnehållet i det mönster de bildar är dock för 

informanterna okänt.  

De informanter som har elgitarren som huvudinstrument har ”hållplatser” på gitarren 

där de vet vad tonerna är. Detta är främst de lösa strängarna och på gitarrens femte band 

för E, A, d, g, b, e1-strängarna samt fjärde band på g-strängen, detta eftersom det är så 

de stämmer gitarren. De kan utifrån dessa punkter räkna sig till vilka toner som finns på 

övriga band men det tar tid.  

För informanterna är det svårt att på egen hand lista ut hur de kan forma ackord de ej 

har inlärda mönster för detta även om de teoretiskt vet vilka toner som ska ingå i 

ackordet. Detta eftersom de inte är säkra på greppbrädans uppbyggnad. Framförallt 

märktes detta när vi gick igenom och spelade ackord med enklare färgningar.  

En informant använder sig av sitt gehör för att hitta toner på greppbrädan, om han t ex 

ska hitta ett f#1 på b-strängen tar han ett lågt F# på E-strängen där han med säkerhet vet 

att tonen finns och letar sedan med hjälp av sitt gehör efter tonen två oktaver upp på b-

strängen.  

Att läsa noter på gitarr utgör en stor utmaning för alla informanter, oavsett 

svårighetsgrad på stycket. Det är framförallt att utläsa tonhöjder som är problematiskt. 
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Detta eftersom informanterna dels inte är säkra på notskriften men framförallt på grund 

av osäkerhet på var tonerna finns på gitarren. De är också generellt ovana vid att spela 

efter noter på instrumentet. Att läsa enbart rytmnotation går dock bra.  

Informanterna upplever inte själva det som något stort problem att de inte kan omsätta 

musikteorin till gitarren utan tycker att både instrument- och teoriundervisningen i sin 

helhet fungerar bra.  

5.5 Övningar 

Nedan beskrivs kortfattat de övningar och moment som genomfördes under den 

inledande intervju/lektionen och sedan under nästkommande lektioner för att stärka 

informanternas praktiska användning av gehörs- och musiklära. Det material jag innan 

undersökningens påbörjan konstruerat för ändamålet märkte jag snabbt under inledande 

intervju/lektion att det inte skulle kunna användas fullt ut. Detta eftersom det fanns stora 

kunskapsluckor på instrumentet som behövdes fyllas i för att materialet skulle kunna tas 

emot av informanterna. Samtliga övningar gjordes ej med samtliga informanter, vad vi 

gjorde berodde på vad som kom fram i inledande intervju/lektion samt vad de för 

tillfället behövde för att klara av ensemblespelet på skolan.    

Intervallträning 

I GeMu-undervisningen ingår mycket intervallträning för eleverna, detta dels genom att 

identifiera intervall utifrån notskrift men även genom att identifiera intervall via gehör. 

Ingen av informanterna jag genomförde denna övning på var säkra på hur dessa 

intervall kunde spelas på gitarr. Vi gick därför igenom dessa intervall på gitarren som 

med enkelhet kan göras till mönster. Vi gjorde först rena stora intervall i C-dur sen även 

förminskade/överstigande och små. Tanken var att informanterna dels ska få bättre 

förståelse för gitarrhalsen och aktivt kunna öva intervallkännedom på egen hand.  

Jag genomförde denna övning fullt ut på två informanter och för dessa blev det lite som 

en ögonöppnare. Med en av informanterna pratade vi ganska mycket om detta under 

inledande lektion/intervju och när han kom till nästkommande lektion efterfrågade han 

ytterligare undervisning i dessa mönster, han såg detta som värdefullt eftersom deras 

slutprov i GeMu närmade sig och detta skulle hjälpa i hans övning till detta. Jag hade 
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till denna lektion förberett ett faktablad med dessa mönster för intervall som 

informanten fick och vi gick igenom mönstren igen. Att öva intervalkännedom ser jag 

också som en inledning till ackorduppbyggnad.   

Hitta stamtoner och melodiläsning 

Detta gjordes med två informanter i grupp.  

För att förbättra elevernas förståelse av hur gitarrhalsen fungerar gjorde vi en övning 

som gick ut på att spela stamtoner på de första tre banden eller ”läge1”. För att fästa 

tonplatserna bättre sjöng vi samtidigt i tonhöjd på tonnamn. Under denna övning 

reflekterade eleverna över avståndet mellan tonerna och relaterade det till klaviaturens 

vita tangenter.  Informanterna visste teoretiskt vilka toner som skulle komma och, med 

viss hjälp och betänketid, kunde de ”räkna ut” vart tonerna fanns på greppbrädans tre 

första band. Eftersom de var två informanter samtidigt kunde de också ta hjälp av 

varandra genom att visa och kolla på varandra.  

Efter att vi hittat stamtonerna på gitarrhalsens första tre band gick vi över till 

melodiläsning. Informanterna var väldigt ovana vid notläsning på gitarr, vi spelade 

därför en ”enkel” låt i C-dur, första läget. Det var en låt de kände igen, melodin går från 

c1 till g1. Rytmiskt används halvnot, fjärdedelar, åttondelar och åttondelspauser. Jag var 

noga med att inte visa för mycket utan lät dem testa själva för att de inte skulle härma 

mig. Även här hjälpte informanterna varandra att komma fram till ett musikaliskt 

resultat. I slutet av lektionen delades de upp så att en av dem kompade och den andra 

spelade melodin, ackorden låten använder hade de redan fungerande mönster för och 

kompfiguren fick vara fri.  

I denna övning använde informanterna sina kunskaper från gehörs- och musiklära 

praktiskt på gitarren, de fick själva reflektera och komma fram till hur instrumentet 

fungerar.   

Ackorduppbyggnad 

Innan undersökningen påbörjades hade jag skapat ett material utifrån vad jag tänkte att 

informanterna behövde, i detta material var ackorduppbyggnad en stor del. Materialet 
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användes inte fullt ut eftersom det fanns för stora kunskapsluckor hos informanterna för 

att kunna ta del av detta.  

Vi gick igenom de mönster som finns i CAGED-systemet, vilket i grunden går ut på att 

de ”öppna” dur-treklangerna på gitarren - C, A, G, E och D - görs om till flyttbara 

ackord med barrégrepp. När vi gjorde detta fick informanten reflektera över vilken 

funktion varje ton har i ackordets uppbyggnad, det vill säga grundton (1), ters (3) eller 

kvint (5), och vilka toner som oktavdubbleras i respektive mönster. Jag lät också 

informanterna själva komma fram till hur man skulle kunna ta ett par olika färgningar, 

detta för att på så vis få dem att reflektera själva och komma bort ifrån att allt på gitarr 

är inlärda mönster och grepp. 

Två problem uppkom här för informanterna. När de reflekterade över tonernas funktion 

i ackordet använde de hela tiden en inre bild av en klaviatur, när de tänkt ut vilka toner 

som ingick i ackordets grundläge försökte de omsätta det till greppet de höll på gitarrens 

greppbräda. Detta tog väldigt lång tid för informanterna att göra och i vissa fall blev det 

fel, detta dels på grund av bristande kunskap om klaviaturens uppbyggnad och dels på 

grund utav bristande kunskap om greppbrädans uppbyggnad. Andra problemet kom när 

informanterna skulle komma fram till färgningar av ackord, vi hade då gått igenom 

mönster för intervall. När färgningen skulle läggas på visste de inte vilka toner som 

skulle kunna ersättas i ackordets mönster. När en informant skulle göra ett C9 utifrån ett 

C7 i C-läggning blev det svårt för han att förstå att den dubblerade grundtonen på b-

strängen kunde bytas ut mot 9an. ”Där kan jag inte lägga den för på den strängen har jag 

ju redan den tonen”. Lite senare, kanske på grund utav min uppmanande blick kom han 

på: ”Fast den tonen är ju c och den har jag ju där nere också” Detta visar vikten av att 

teori måste användas i praktiken för att den ska ha praktiskt värde.  

Funktionsanalys och transponering 

En sak som är bra och användbart med att man på gitarrens greppbräda kan se tydliga 

mönster och använda flyttbara ackordgrepp är till exempel att grundläggande 

funktionsanalys kan göras väldigt tydligt och visuellt enkelt. En ackordrunda som till 

exempel Tonika -> Subdominant -> Dominant med barréackord kan läras in som ett 

mönster och sedan med enkelhet transponeras till vilken tonart som helst. Detta var en 

del i det material jag tagit fram innan undersökningen. Informanterna jag pratade med 
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om detta hade låg kunskap i funktionsanalys och transponering trots att de gått igenom 

det i GeMu-undervisningen, de hade inte kunskap om de grundläggande begreppen. 

Eftersom tiden var knapp valde vi att inte gå in på djupet i detta utan att istället fokusera 

på andra moment.  

Ensemblelåtar 

InSå och ensembleämnet har på den aktuella skolan ett väl utformat samarbete. De låtar 

som eleverna spelar i ”Ensemble” studeras också  på instrumentlektionerna. Under den 

period då min undersökning pågick kunde jag inte frångå detta, dels för att eleverna är 

vana vid det och dels för att konserter och andra redovisningar är viktiga för både 

skolan och eleverna. När vi jobbade med dessa låtar tog jag dock tillfället i akt och gick 

även igenom dem mer teoretiskt, och diskuterade tonalitet, ackord, form och så vidare 

för att aktivt få eleverna att tänka i dessa banor och inte bara visa dem hur det ”ska 

vara”.    

Exempel på detta var en informant som under inledande intervju/lektion sade att de inte 

gått igenom mollskalor i GeMu-undervisningen. Låten han behövde hjälp med till 

ensemble gick i moll och vi gick därför igenom ren moll-skala vilken han spelat många 

gånger tidigare utan att reflektera över vad det var för något. Efter att vi gått igenom 

låten där melodier från ren mollskala spelas över flera strängar samt improviserat över 

aktuella låtens ackord gick vi vidare till nedanstående övning.  

Spela på en sträng 

En övning för att komma bort ifrån invanda mönster, bli tryggare över gitarrhalsen samt 

bättre förstå till exempel skaluppbyggnad är att begränsa sig till en eller ett par strängar 

på gitarren. På så sätt måste eleven reflektera över hela och halva tonsteg och ta sig till 

positioner på gitarrhalsen där de inte är så bekväma. Eleven blir på så sätt tvungen att 

använda sitt gehör och sina teoretiska kunskaper istället för att förlita sig på invanda 

mönster och positioner. Detta kan också vara ett bra sätt att hitta melodier som inte 

kommer fram ifall man är i positioner där typiska ”gitarrlicks” ofta finns. Jag gjorde 

denna övning med en informant i ren mollskala och tonspråket från informanten 

ändrades mycket mot när han improviserade med de invanda mönster han redan kunde, 

till mer melodiskt spel med längre klingande toner.   
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6.DISKUSSION 

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till arbetets forskningsfrågor samt 

litteratur och tidigare forskning.   

6.1 Vilket är förhållandet mellan spel på det egna instrumentet och 

lärande i gehörs- och musiklära?  

Alla informanter i denna studie upplever själva att de ”hänger med” i GeMu-

undervisningen och att det fungerar bra på instrumentlektionerna. Utifrån mina möten 

med informanterna är min bild också att de upplever att GeMu-undervisningen i helhet 

ger dem något som är användbart och positivt. Därför ser jag det som väldigt 

problematiskt att de i praktiken inte har tillräcklig kunskap för att kunna applicera teorin 

på det instrument de spelar mest. Gehörs- och musiklära förblir teoretiskt och det kan 

debatteras om den då fyller någon egentlig funktion. Det faktum att informanterna inte 

själva ser det som problematiskt indikerar att de inte kopplar ihop praktiskt musicerande 

på gitarr med gehörs- och musiklära och att de inte ser det övergripande målet; att teori 

ska stärka praktik.  

Största anledningen till att informanterna i denna studie inte kan använda kunskaper 

från GeMu i sitt praktiska gitarrspel är, som jag ser det, att de inte hittar tillräckligt bra 

på gitarrhalsen. Detta hör ihop med hur de tänker på gitarren; de ser inte tonerna som 

toner på samma sätt som de gör på till exempel ett piano utan de ser det visuellt som 

mönster och grepp, ett förhållande som säkert stärks av att använda tabulatur. I princip 

gör detta att det lätt blir att musikteori är för piano och gitarrspel står vid sidan om.  

I och med denna studie och de moment vi gått igenom hoppas jag att informanternas 

förhållande mellan spel på det egna instrumentet och lärande i gehörs- och musiklära 

har förändrats och att informanterna nu är mer medvetna om kopplingen mellan teori 

och praktik. För att jag med säkerhet skulle kunna säga att så är fallet hade studien 
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behövt vara mer omfattande och avslutats med en ny intervju/lektion, liknande den 

inledande. Detta gjordes dock ej.  

6.2 Vilka undervisningsmaterial och metoder kan användas för att 

stärka elevens praktiska tillämpning?  

Jag håller med Johansson (2016) om att det viktigaste till en början för en elgitarrist inte 

är att lära sig musikteori ”Det är viktigare att få in ackorden och sololicksen och 

formkänslan i kroppen. Vilket man gör genom att lyssna och spela” (Johansson, 2016). 

Frågan är dock när det är dags att även blanda in musikteoretiska moment i 

instrumentalundervisningen, InSå 1 är menad att fungera även som nybörjarkurs men 

samtidigt ingår den i ett större musikaliskt sammanhang på det estetiska programmet. 

Då måste man som lärare presentera teoretiska moment för att kunskapen ska kunna 

användas i praktiken och på så sätt hjälpa eleverna att se sambandet mellan de olika 

kurserna, hjälpa dem till att se att allt handlar om musik och skapa en helhetsbild som 

idag saknas. Att Johansson (2003) i sin avhandling kommer fram till att 

gehörsundervisning inte har någon stor påverkan på den egentliga förmågan att planka 

musik betyder inte att utbildning i gehör inte är viktigt utan kan snarare understryka 

vikten av att gehöret faktiskt måste användas i praktiken för att utvecklas.   

En elev sa: ”Det är tråkigt när musik blir som matte”. Det kan nog många relatera till 

och jag tänker därför att man måste vara noga med att det alltid är den musikaliska 

upplevelsen som är central både i InSå och GeMu. Om slutmålet är en förståelse som 

kan direkt tillämpas i eget spel och skapande av musik kan elevens motivation stärkas 

väsentligt. 

Eftersom perioden för denna undersökning var kort och innehöll ett stort bortfall av 

lektionstillfällen, kan jag inte komma med några direkta slutsatser i fråga om det 

material och de metoder jag använt för att främja elevers omsättning av musikteori till 

praktik på gitarr faktiskt gett önskat resultat. För att kunna se tydliga resultat och 

utvärdera dessa hade undersökningen helt enkelt behövt pågå längre. Det hade då varit 

intressant att göra en avslutande intervju/lektion med informanterna och jämföra med 

den inledande för att se om och i så fall hur deras förståelse och praktiska användning 

av gehörs- och musiklära förändrats. Undervisningsmaterialet och metoderna som 
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använts i detta arbete kan därför endast ses som förslag till praktiska övningar för att 

stärka elevens praktiska tillämpning av gehörs- och musiklära på gitarr. 

6.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Mina resultat är i linje med tidigare forskning på området. Även om tidigare studier 

visar på pedagogik som har klingande exempel på både piano och gitarr i 

undervisningen så tycks utrymmet för aktivt musicerande av elever i GeMu-

undervisningen vara ytterst begränsat (Zimmerman Nilsson 2009, Ol Jona Utsi och 

Emmoth, 2012). Detta ser jag som ett problem: för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 

teoretisk kunskap fullt ut måste den omsättas till praktiken. Istället för att teoretiskt 

förstå begrepp som till exempel tonika, subdominant och dominant, bör man låta 

eleverna spela, lyssna på exempel, låta eleverna själva skapa egna exempel. Som 

Johansson (2016) menar lär man sig formkänsla, sololicks och ackord, genom att lyssna 

och spela. Detta kan appliceras på det mesta som är centralt i musikundervisningen, det 

gäller bara att presentera det som ska lyssnas efter och vad det är som ska spelas. En 

mer långtgående ambition skulle då kunna vara att all musikundervisning ska höra ihop 

och komplettera varandra. 

6.4 Instrumentets roll i kursen Gehörs- och musiklära 

Teoretiska genomgångar i gehörs- och musiklära bör göras utifrån både piano och 

gitarr. Piano och gitarr är de två stora ackordinstrument vi har, att teoriundervisningen i 

princip alltid utgår ifrån klaviaturen finner jag märkligt och det förstärker uppfattningen 

om att gitarren står utanför musikteorin, eftersom det där inte exemplifieras. Det är 

också så att instrumentalister har lättare för att höra ”sitt eget” instrument beroende på 

klangfärgsgehör (Helgesson, 2003). Därför bör olika instrument användas vid t ex diktat 

i GeMu. I och med den tekniska utvecklingen i musikvärlden finns nu alla möjligheter 

för läraren att på enkelt verklighetstroget sätt kunna göra diktat med instrument läraren 

ej själv kan spela eller fysiskt har tillgång till, detta för att stärka relevansen för 

eleverna.  
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6.5 Sammanfattning 

Genom detta arbete har min bild av relationen mellan GeMu och InSå-undervisning på 

elgitarr förändrats. Min uppfattning innan jag började detta arbete var att det fanns ett 

problem men att det problemet i första hand handlar om att elever inte kunde relatera till 

det musikaliska innehållet i GeMu för att det inte stämde överens med deras syn på 

musikutövning och att de inte ser nyttan med det i sitt eget musicerande. Jag har under 

studiens gång insett att denna uppfattning härrör från min egen gymnasietid och att detta 

inte tycks gälla dagens elever i allmänhet.  

Genom att arbeta i en hybridform mellan gitarrlektion och intervju kom jag till insikt 

om att jag förutsatt att elevernas kunskaper om instrumentet i synnerhet och deras 

musikaliska förståelse i allmänhet varit större än vad som egentligen är fallet, eftersom 

de tekniskt befinner sig på en högre nivå.  I linje med Beckers tankar om musiklärares 

förgivettaganden (1993) visar detta att det är väldigt viktigt att kontinuerligt ha ett aktivt 

samtal med eleverna om hur de tar till sig kunskap och omformar det utifrån sina 

förkunskaper. 

En pedagogisk idé är att delar av gitarrundervisningen på gymnasiet borde äga rum i 

grupp. På dessa grupplektioner kan elever lära sig av varandra och 

instrumentalundervisningen kan utnyttja de fördelar gruppundervisning medför som 

William (2013) och Forslund Frykedal (2008) lyfter fram. Dessa grupplektioner blir 

också ett sammanhang där man på ett naturligt sätt måste använda musikaliska termer 

för att kommunicera, eleverna måste lära sig gitarrhalsen bättre eftersom alla inte kan 

spela i samma register och dessutom kan det bli en naturlig plats för notspel på elgitarr 

något som behövs för att motivera lärandet i detta. 

Att detta arbete endast studerar en skola och ett litet antal elever samt att lärare i musik 

och kanske framför allt i gitarrundervisning gör väldigt olika innebär att resultaten i 

detta arbete inte är generaliserbara i någon större grad. Den stora tekniska utvecklingen 

med, Youtube-videos och överflödet av tabulatur på internet och så vidare gör att de 

som är intresserade av att spela gitarr med lätthet kan komma igång och göra det på 

egen hand. Majoriteten av informanterna i denna studie anger att det var så de först 

började spela instrumentet. Avsaknaden av ett teoretiskt perspektiv, bristande 

musikalisk helhet och till övervägande del visuell mönsterinlärning i materialet påverkar 
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dock hur mottagaren av materialet tänker på instrumentet. Detta måste lärare i musik, 

oavsett inriktning, vara medvetna om för att kunna underlätta för eleverna att se 

samband.  

 

   

6.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 

Denna studie är avgränsad till att undersöka gitarrister och framförallt elgitarrister, det 

hade varit intressant med en liknande studie inriktad på andra instrument för att få en 

vidare förståelse av hur musikaliskt lärande formas av det egna instrumentet. En 

jämförelse mellan hur lärandet i detta avseende ser ut i elgitarr och klassisk gitarr hade 

också varit intressant då min uppfattning utifrån är att det finns en annorlunda  

undervisningskultur vid undervisning i klassisk gitarr.  
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