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Sammanfattning 

 

Titel: Om ämnesövergripande arbete och gehörs- och musiklära – En studie av ett 
utvecklingsprojekt på ett estetiskt program i södra Sverige 

 
Författare: Dante Hidemark Boström 

 
Syftet med denna studie är att följa och utvärdera ett pågående utvecklingsprojekt på ett estetiskt 

program inriktning musik på en gymnasieskola i södra Sverige. Projektets mål är att innehållet från 

kursen Gehörs- och musiklära 1 på ett tydligare sätt ska integreras i de andra musikkurserna på 

programmet och har initierats då lärarna upplevt att eleverna inte använder sina teoretiska 

kunskaper i sitt praktiska musicerande. Studien söker dels finna exempel på hur ett sådant 

ämnesöverbryggande arbete kan gå till och dels se vilka faktorer som kan påverka projektet när det 

går från ambition till verklighet. 

Projektet har studerats med kvalitativa metoder inom ramen för deltagande observation där 

lektionsobservationer, samtal med lärare och analys av dokument har utgjort primära datakällor. 

Resultaten har sedan analyserats utifrån teorier om de fyra kunskapsformerna samt tyst kunskap och 

med hjälp av tidigare forskning om ämnesintegration, ämnesövergripande arbete och lärares val av 

undervisningsinnehåll. 

Studien visar exempel på innehåll ur Instrument eller sång 1 som går att teoretisera kring 

(huvudsakligen durskalor) och hur lärare kan förhålla sig till denna teoretisering samt exempel på 

förändringar av lektionsstruktur för att på så sätt närma sig andra ämnen. Slutligen visar studien 

också på tendenser till förutfattade meningar om ämnen och innehåll bland lärare och elever vilket 

påverkar undervisningen och försvårar det ämnesöverskridande arbetet. 

 

Nyckelord: musikteori, Gehörs- och musiklära 1, ämnesövergripande arbete, ämnesintegrering, 

förtrogenhet. 
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Abstract 

 

English title: On Interdisciplinarity and Pitch and Music Theory – A study on a development project 
at an upper secondary school aesthetic programme in southern Sweden 

 
Author: Dante Hidemark Boström 

 
The purpose of this study is to follow and evaluate an ongoing project at an upper secondary school 

aesthetic music programme in southern Sweden. The aim of the project is to further integrate the 

content from the course “Gehörs- och musiklära 1” (Pitch and Music Theory grade 1) into other 

music courses and was initiated as the teachers saw the students not using their theoretical 

knowledge in their musical practice. This study seeks to find examples of how such 

interdisciplinary work is to be done and what factors can affect the project in the transition from 

ambitions to reality. 

The project has been studied with qualitative methods using participant observation to gather 

data in the form of lesson observations, teacher conversations and document analysis. The results 

have then been analysed based on theories on the four types of knowledge and tacit knowledge 

together with the help of previous research on the subject of interdisciplinarity and teachers’ choice 

of teaching content. 

The results show examples of content in the course” Instrument eller sång 1” that can be 

theorised (mainly major scales) and how teachers can approach such a theorisation together with 

examples of how changes in lesson structures can make the courses come closer to each other. 

Finally the study demonstrates tendencies of prejudice about different courses and content amongst 

teachers and students which affect teaching and obstruct interdisciplinary work. 

 

Keywords: music theory, Gehörs- och musiklära 1, interdisciplinary work, integrated curriculum, 

tacit knowledge. 
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1. Inledning 

 

Ända sen jag som barn kom i kontakt med notation och andra musikteoretiska verktyg har jag 

fascinerats över hur en ökad förståelse för musikens struktur kan berika upplevelsen av ljudande 

musik samt spelförmåga. Samtidigt som jag, i och med mitt specialintresse för arrangering, 

komposition och musikteori, alltid har haft nytta av mina teoretiska kunskaper i mitt musicerande 

förstår jag att denna syntes inte kommer naturligt för alla. I min roll som lärarstudent har jag då 

börjat fundera på hur man underlättar den teoretiska förståelsen och integreringen i praktiskt spel 

hos eleverna. 

Majoriteten av de som på ett eller annat sätt studerar musik kommer i kontakt med separat 

musikteoriundervisning för första gången i gymnasiet. Musikteorigrupper på kulturskolor 

förekommer och även vissa grundskolor med musikprofil lär ut teori på ett mer strukturerat sätt. 

Vanligast är dock att notation och annan teoretisk kunskap undervisas inom ramen för den praktiska 

musikundervisningen eller inte alls. På ett estetiskt program kan därför nivån i teoretiska kunskaper 

variera kraftigt vid kursstarten, och med det följer också en varierande relation till musikteorin. 

Många elever ställer sig frågan: ”Varför ska jag lära mig det här?” 

Jag tycker att frågan är relevant. Som lärare i musikteori, och i någon mån talesperson för 

musikteorins plats i en musikutbildning, måste jag kunna svara på varför ämnet är viktigt. För ett 

mindre antal personer, mig själv inkluderat, kan musikteori vara ett mål i sig själv, och kanske 

skulle det praktiska musicerandet kunna vara verktyg för att nå djupare på området. För de allra 

flesta gymnasieungdomar är musikteori dock ett medel för att nå djupare i sitt praktiska 

musicerande. Om undervisningen i teori inte genomsyras av detta så finns det en risk att ämnet 

tappar sin relevans. Lyckligtvis tar skolverket fasta på detta. 

I gymnasieskolans kursplan för Musikteori, under Ämnets syfte, står det redan i första stycket: 

”Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta 

praktiskt i musicerande och musikskapande” (Skolverket 2011a). En ännu tydligare formulering 

hittar man i den allra första meningen i kursplanen för Gehörs- och musiklära A från 2000: ”Kursen 

skall ge grundläggande kunskaper om musikteoretiska begrepp för att göra det möjligt att kunna 

tillämpa kunskaperna i det egna musicerandet” (Skolverket 2000). Mina egna erfarenheter av 

teoriundervisning på estetiska program säger mig dock att elever inte automatiskt kan tillämpa sina 

kunskaper så som skolverket stipulerar bara för att de lär sig det som förväntas av dem på gehörs- 
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och musikläran. Att som blivande lärare få mer kunskap om hur man ger eleverna möjlighet att 

utveckla tillämpningen av teorikunskaper är således viktigt. 

En möjlighet kan vara att arbeta mer ämnesövergripande och låta de olika musikkurserna närma 

sig varandra i fråga om innehåll och metoder. Hur arbetar man då, rent praktiskt? Jag kommer inom 

ramen för denna uppsats samt inom ramen för min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att 

studera och följa ett nyligen uppstartat utvecklingsprojekt på ett estetiskt program, initierat av 

musiklärarna på gymnasieskolan, som syftar till att göra gehörs- och musikläran mer integrerad i 

elevernas utbildning just på detta sätt. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att studera ett projekt som startats upp av lärarna på ett 

estetiskt program i södra Sverige där de har börjat integrera innehåll från kursen Gehörs- och 

musiklära 1 in i de andra musikkurserna samt på ett tydligare sätt koppla gehörs- och musikläran till 

elevernas musikaliska praktik. Projektet är pågående och nyligen uppstartat och min ambition är att 

analysera projektet så långt det har kommit och reflektera kring det som kommer upp med vetskap 

om att mycket kan hända innan projektet avslutas. Två aspekter har tagits i beaktande: dels hur 

projektet har utformats och vilka ambitioner och idéer projektet har, och dels hur arbetet med 

projektet tar sig uttryck i verkligheten och om verkligheten skiljer sig från projektets ambitioner. 

Detta leder till två frågor som studien söker besvara: 

 

− På vilka sätt kan innehållet ur kursen Gehörs- och musiklära 1 implementeras i andra 

musikkurser på ett estetiskt program och på vilka sätt kan motsvarande innehåll 

implementeras i Gehörs- och musiklära 1? 

− Hur är relationen mellan det studerade projektets ambitioner och utfallet i den verkliga 

praktiken? 

 

Studien har genomförts under höstterminen 2016, under min sex veckor långa praktik och veckorna 

som följde. 
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1.2 Musiklärarnas projektbeskrivning och 
delresultatrapport 

Det utvecklingsprojekt som arbetet kretsar kring beskrivs i lärarlagets egen dokumentation, vilken i 

nuläget består av en inledande projektbeskrivning samt en första delresultatrapport ifrån våren 

2016. Dokumenten stipulerar att skolan inte haft en enda elev sedan införandet av Gy11 som inte 

blivit godkänd i kursen, men att kunskaperna från gehörs- och musikläran inte alltid är på plats när 

eleven förväntas ta upp dessa kunskaper i andra ämnen. För att motverka detta vill arbetslaget 

koppla samman moment i de olika kurserna med målet att eleverna ska ”se musik som ett 

helhetsämne” och få stärkta hållbara kunskaper. 

Den första delresultatrapporten behandlar arbetslagets planering inför höstterminens 

förändringsarbete. Där har några behov identifierats: Lärarna behöver utveckla samverkan mellan 

olika kurser för att lättare kunna planera in mer gehörs- och musiklära; dessutom behöver det finnas 

tydliga gehörs- och musiklärarelaterade moment i de andra musikkurserna; och slutligen behöver 

lärarna kommunicera och diskutera gehörs- och musikläraämnet bättre för att skapa en bättre 

gemensam grund och se till att de olika undervisningsgrupperna följs åt. 

De konkreta åtgärderna som tas upp innefattar i viss mån strukturella sådana, såsom tydligare 

nivåindelade grupper där alla lektioner ligger samtidigt så att det ska gå att byta grupp. De flesta 

åtgärderna är dock på lektionsplaneringsnivå; kurserna Instrument eller sång 1 och 2 ska få 

tydligare musikteoretiska moment såsom skalor och funktionsanalys; ett slagverksprojekt som 

slagverksläraren håller i varje år ska riktas mer mot rytmläsning; ensemblelåtar ska i större 

omfattning transkriberas av eleverna och eleverna ska få gehörsträning på körlektionerna. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

För att få en djupare förståelse för vad projektet går ut på redogör jag för kursplaner i Gehörs- och 

musiklära 1 samt andra för arbetet relevanta kursplaner. Därefter presenteras den dokumentation om 

projektet som jag blivit tilldelad av lärarkollegiet på det estetiska programmet. Resten av kapitlet 

ägnas åt litteratur kring kunskapsformer, ämnesövergripande arbete samt val av 

undervisningsinnehåll. 

 

2.1 Kursen Gehörs- och musiklära 1 

I den aktuella läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11 är de teoretiska musikkurserna de enda 

musikkurser som inte går under ämnet Musik (Skolverket, 2011a). Istället samlas de i ett eget ämne, 

Musikteori. I detta ämne finns fyra kurser: Gehörs- och musiklära 1 och 2 samt Arrangering och 

komposition 1 och 2. Gehörs- och musiklära 1 är den mest grundläggande kursen i ämnet, och är 

också en obligatorisk kurs i musikinriktningen på estetiska programmet (Skolverket, 2011b). 

I ämnesplanens (2011a) första stycke förklaras ämnets generella syfte med en kärnfull mening: 

”Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar 

musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker” (Skolverket, 2011a, 

s.1). 

I den specifika kursplanen för gehörs- och musiklära 1 behandlas bland annat ”former, 

strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp”, ”färdigheter i att använda gehöret”, 

”kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm”, ”kunskaper om noter, 

ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler” samt ”förmåga att omsätta kunskaperna i 

musikteori till skapande och musicerande” (Skolverket, 2011a, s.1). 

Det finns många likheter med denna kursplan och kursplaner för andra musikämnen. I kursen 

Ensemble med körsång ska till exempel ”musicerande i noterad och gehörsbaserad musik” 

behandlas (Skolverket, 2011c, s.10); kursen Bruksspel och ackompanjemang ska ta upp 

ackordbeteckningar (Skolverket, 2011c, s.3); för betyget A i Instrument eller sång 1 uppfattar 

eleven ”med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller 

med rösten” (Skolverket, 2011c, s.16). 
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2.2 Teoretiska kunskaper och förtrogenhet 

Kursplanen i gehörs- och musiklära betonar som tidigare sagts att teorikunskaperna är medel för att 

nå ett mål, i det här fallet att nå längre i sitt musicerande och sin förståelse för musik (Skolverket 

2011a). Det ligger i linje med den kunskapssyn som läroplanen tar upp där kunskap kan delas upp i 

fyra former, de så kallade fyra f:en fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2011b). 

De fyra kunskapsformerna står i direkt relation till varandra; ökad faktakunskap ger större möjlighet 

till förståelse, ökad förståelse avgör vilka faktakunskaper vi kan ta till oss, färdigheter är kräver ofta 

förståelse för det man gör och slutligen bygger alla dessa tre upp förtrogenheten, som närmast kan 

beskrivas som ”bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension” (Carlgren, 1994, s.33). 

De musikaliska färdigheter som gymnasieelever på estetiska program vanligtvis vill utveckla är 

inte ren färdighetskunskap, utan inramade av de andra kunskapsformerna. Carlgren (1994) förklarar 

det som att ”Alla fyra formerna finns inom alla kunskapsområden, men betoningen av de olika 

formerna kan se olika ut inom olika områden och mellan olika personer” (s.33). Hon tar upp läsning 

och skrivning som exempel, där det är svårt att avgöra vad som är praktiskt och vad som är mentalt 

(man måste kunna hantera penna, forma bokstäver, förstå kopplingen mellan ljud och bokstäver, 

välja rätt ord för att kunna uttrycka det man vill). 

Om nu förtrogenhet är målet med musikutbildning, hur arbetar man bäst för att nå förtrogenhet? 

Carlgren (1994) igen: 
 

Skolan måste ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt kunskapande och de praktiska ämnena 
måste bli mer teoretiskt reflekterande. Genom att eleverna i skolan vänjer sig vid att teoretisk reflektera 
över sina praktiska erfarenheter får de en beredskap att såväl bidra som anpassa sig till förändringar i t.ex. 
arbetslivet. (s.34) 

 

Bernt Gustavsson (2002) tar upp begreppet tyst kunskap, ett uttryck som härstammar från 

filosofen Ludvig Wittgenstein och som enkelt kan förklaras som kunskap som ”inte var möjlig att 

uttrycka verbalt och som man därför skulle ’vara tyst om’” (Gustavsson 2002, s.83). Begreppet 

uppkom i en tid då kunskapssynen började breddas och även praktiska färdigheter började klassas 

som kunskap. Gustavsson (2002) tar även upp en annan syn på ”tyst kunskap”, en som företräds av 

den ungersk-brittiska filosofen Michael Polanyi. Polanyi menade att all kunskap har en tyst 

dimension. ”Slår vi in en tråd i väven eller en spik i plankan, har vi uppmärksamheten riktad mot ett 

fokus, just mot det vi gör. Men det vi gör och hur vi gör utspelar sig mot en bakgrund av tidigare 

kunskap. […] Det som är i fokus kallas därefter fokal kunskap, medan det som är en förutsättning 

för det vi gör, utgör en tyst bakgrundskunskap.” (Gustavsson 2002, s.83). Begreppet tyst kunskap 
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kan tänkas gälla för mer än bara ”strikt” praktisk kunskap, som exemplet med väven eller plankan; 

allt som görs undermedvetet är i någon mening tyst kunskap. 

Kunskapens tysta dimension eller förtrogenhetskunskaper är alltså enligt Polanyi en förutsättning 

för det vi gör (Gustavsson, 2002). Att musicera utan förtrogenhet är enligt denna definition 

fruktlöst, och de andra tre kunskapsformerna som Carlgren (1994) tar upp måste samverka för att 

öka möjligheterna till musicerande. 
 

2.3 Ämnesintegrering och ”bryggor” mellan och inom 
ämnen 

Tanken om ämnesintegrering har funnits länge i den svenska skolvärlden (Andersson, 1994). Att 

skapa sammanhang större än det egna ämnet ökar elevernas vilja att lära sig genom att de förstår 

vad kunskaperna ska vara bra för (Krantz & Persson, 2001). 

Johan Krantz och Pelle Persson tar i sin bok ”Sex, godis och mobiltelefoner – pedagogik 

underifrån” upp en diskussion om ämnesintegration kontra ämnesspecifik undervisning. Det finns 

tydliga argument både för och emot båda sidor och deras medelväg stavas ämnesövergripande 

arbete vilket enligt dem integrerar ämnena där ämnena vinner på att integreras och håller isär då 

ämnesintegration skulle otydliggöra innehållet. Man bör enligt Krantz och Persson (2001) fråga sig 

dels hur verklighetsnära det är att läsa ämne för ämne – om nu undervisningens ambitioner är att 

spegla faktiska problem och elevernas verklighet menar forskare att det finns ”starka skäl att låta 

ämnena smälta samman” (Krantz & Persson, 2001, s.23). Dels bör man fråga sig varför ämnena 

överhuvud taget är uppdelade som de är, vilket Krantz och Persson (2001) menar beror på 

tillfälligheter, traditioner och intressepolitik mer än didaktiska överväganden. 

Att hitta gemensamma drag och arbetsområden i de olika kursplanerna kan skapa större 

sammanhang hos eleverna utan att skolans struktur behöver ändras nämnvärt. Krantz och Persson 

(2001) ser risker i att elever blir serverade ”små portioner” (s. 26) av samma arbetsområde i olika 

kurser (ofta vid helt olika tillfällen) och att resultatet antingen upplevs repetitivt eller ofokuserat. 

Om det dessutom dröjer lång tid mellan tillfällena kommer mycket tid gå åt till onödig repetition. 

Att överbrygga ämnena och låta så mycket stoff som möjligt vara del av en helhet har enligt 

författarna uppfattats som mer meningsfullt av eleverna. 

Björn Andersson (1994) gör skillnad på ämnesintegration och integration mellan olika 

arbetsområden inom ett ämne. Även om äkta ämnesintegration inte är möjlig eller önskvärd är det 
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fortfarande viktigt att hålla en röd tråd genom sin undervisning och koppla ihop olika moment med 

varandra. Han hänvisar bland annat till Jean Piagets teorier om kognitiv utveckling där integration 

”framstår som rimligt att anta [...] är [kursivering i originalet] något centralt i människans utveckling” 

(Andersson, 1994, s.54). När en individ kategoriserar olika delar av undervisningen in i kognitiva 

scheman existerar integration bara i den stunden, men sen när den processen väl är genomförd är 

integrationen färdig. 

Det finns enligt Andersson (1994) ingen integration i sig, snarare existerar den alltid inom en 

individ. När en lärare arbetar vad man kallar ämnesintegrerat är det inte lärarens arbete som är 

integrerat; däremot stimulerar undervisningen ”eleven [kursivering i originalet] att integrera, dvs. 

själv konstruera helheter av delar” (s.15). 
 

2.4 Musiklärares val av undervisningsinnehåll 
Relationen mellan å ena sidan musik som faktakunskap och å andra sidan social aktivitet eller 

konstform är något som Marie-Helene Zimmerman Nilssons (2009) avhandling Musiklärares val av 

undervisningsinnehåll gör en djupdykning i. I hennes observationer av teorilärare och 

ensemblelärare ser hon exempel både på lärare som använder medvetna strategier för att koppla 

samman teori och praktik, och lärare som inte gör det. Hon beskriver det själv som att å ena sidan 

låta musik och/eller teori vara innehåll, och att å andra sidan låta musikaktiviteter vara innehåll 

(Zimmerman Nilsson, 2009). Med andra ord kan metodiken vara underställd lektionens innehåll, 

eller så anpassar lärarna innehållet för att arbeta med en speciell metod. 

Vilka avsikter lärarna har haft med sina lektioner har i vissa fall spelat roll för deras val av 

undervisningsinnehåll, men ibland har avsikterna varit andra än det som faktiskt skett på 

lektionerna. På en observerad lektion från hennes studie möter vi en lärare i musikteori som har för 

avsikt att ”relatera undervisningens innehåll till den helhet den är en del av” (Zimmerman Nilsson 

2009, s.81), men Zimmerman Nilsson finner att lektionens upplägg istället presenterar innehållet 

som ”ett system i sig” (s.81) Lärarnas föreställningar om de olika ämnena spelar stor roll för hur 

lektionsinnehållet blir. 

Zimmerman Nilsson sammanfattar de observerade lektionerna i gehörs- och musiklära som att 

innehållet ”företräder en slags uppsättning musikteoretiska byggstenar” (Zimmerman Nilsson, 

2009, s. 147) istället för att innehållet kopplas till musik som konstform eller som social aktivitet. 

Hon ser då en risk i att eftersom eleverna har lärt sig att reproducera en regel istället för att använda 
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verktyg i en kreativ relation till ett innehåll kan de få svårt att tillämpa teorikunskaperna i andra 

sammanhang eftersom lärarna inte uppmärksammar en sådan tillämpning. 

Zimmerman Nilssons (2009) samlade bedömning av de observerade ensemblelektionerna blir till 

skillnad mot lektionerna i gehörs- och musiklära att musikaktiviteter fokuseras, och att musik som 

social aktivitet och musik som konst får större uppmärksamhet. Färdighetskunskaper förs upp i 

förgrunden medan faktakunskaper lyser med sin frånvaro. Risken finns här enligt henne är att 

eleverna inte stimuleras till utveckling då de fullgott kan använda de kunskaper de redan har när 

materialet individanpassas. 
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3. Metod 

 

Detta kapitel presenterar först undersökningens övergripande metod och går sedan in på detaljer 

kring studiens upplägg. 
 

3.1 Val av metod 

Studiens fokus har varit att få en bild av hur gymnasielärare arbetar med gehörs- och 

musiklärarelaterade ämnen i övriga musikkurser och hur lärarnas ambitioner tar sig uttryck i deras 

verkliga praktik. Då underlaget för en potentiell kvantitativ studie på den skola som studerats var 

för litet och då jag inte i förväg hade bestämt mig exakt för vilken information som skulle samlas in 

lämpade sig inte kvantitativa studier för undersökningen. En kvalitativ studie ger å andra sidan 

möjlighet att gå på djupet i några få människors verklighet, vilket stämmer bättre överens med 

forskningsfrågorna. 

Jag har valt att gå in i det estetiska programmets verksamhet inom ramen för deltagande 

observation. Alan Bryman (2002) beskriver metoden som ett relativt långvarigt engagemang där 

forskaren deltar i en organisation eller annat socialt sammanhang med syftet att iaktta gruppens 

beteende, samtala med och lyssna på samtal med deltagarna och göra andra typer av fältstudier. 

Datan kan samlas in på en rad olika sätt och i denna studie innefattar den observerade lektioner och 

samtal med de studerade informanterna. 
 

3.2 Urval 

Musiklärarnas arbetslag på det estetiska program som jag studerat driver sedan terminsstart ett 

utvecklingsprojekt inom ramen för en förstelärartjänst och detta projekt är studiens primära 

observationsobjekt. Med detta som utgångspunkt har två lärare studerats då de var de som 

bedömdes vara mest drivande i projektet. Resten av arbetslaget bestod vid tidpunkten för studien av 

vikarier samt lärare med deltidstjänster och därför har urvalet begränsats till de två drivande lärarna. 

Den ena av dessa, nämnd Lärare 1 i studien, undervisar i Instrument eller sång med inriktning gitarr 

och sång, gehörs- och musiklära, musikproduktion, ensemblekurser och är förstelärare på sin 

arbetsplats. Hen är 43 år och har en bakgrund som rockgitarrist även om hen är förtrogen med 
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många andra genrer. Den andra observerade läraren, nämnd Lärare 2, undervisar i Instrument eller 

sång med inriktning piano och elbas, gehörs- och musiklära, musikproduktion, kör och 

ensemblekurser. Hen är 34 år och har en brokig bakgrund som klassisk sångare, gospelkörledare 

och pianist. 

Urvalet av elever har varit helt beroende av vilka lektioner som har varit möjliga att observera, 

och utgörs av en gitarrelev (nämnd Elev 1), en elbaselev (nämnd Elev 2) och en grupp på åtta elever 

i Gehörs- och musiklära 1. Både Elev 1 och Elev 2 går naturvetenskapliga programmet inriktning 

musik, i årskurs tre respektive ett, och gehörs- och musikläragruppen består av en blandning av 

estetelever och naturelever i årskurs två och tre. Jag har i valet av lektioner försökt få en så stor 

bredd som möjligt men av logistiska skäl har inte urvalet blivit så brett som jag önskat, då många av 

de lektioner jag önskat observera tagits över av studenter, haft specialupplägg inför konserter eller 

utgått av andra anledningar. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Hela studien har genomförts i linje med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. De går ut på att alla 

medverkande ska underrättas om studiens syfte, att de ska godkänna sitt eget deltagande och att de 

när som helst har möjlighet att avbryta studien, att deras identiteter ska skyddas och att 

informationen som uppsamlas inte används i andra syften än forskning. 

Studien gjordes helt öppet och alla medverkande var väl medvetna om studiens syfte. Alla 

inblandade (både lärare och elever) har varit samarbetsvilliga och alla inblandade har skrivit på 

samtyckesblanketter (se bilaga 1). De har blivit informerade om att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. 

Jag har valt att benämna elever och lärare med sin funktion och ett ordningstal. Fiktiva namn, 

som författare ger sina deltagare, ger ofta läsaren en fingervisning om både kön och kulturell 

härkomst. Då antalet informanter är så pass litet har det inte gått att dra några slutsatser utifrån 

dessa attribut. Därför har jag valt att inte använda fingerade namn utan gett dem en beteckning som 

fokuserar på deras respektive roll som lärare eller elev i stället. Även skolan har anonymiserats för 

att det inte ska föreligga en risk att det kan ”om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för 

åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ” (Vetenskapsrådet, 2002, s.13). 
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3.4 Datainsamling 

Jag studerade verksamheten i sex veckor genom lektionsobservationer och samtal med de 

observerade lärarna. Observationerna har planerats tillsammans med den berörda läraren efter 

godkännande av de berörda eleverna. Samtalen har skett när det har funnits tid, och inte planerats i 

förväg. 

 

3.4.1 Lektionsobservationerna 
Lektionsobservationerna är den huvudsakliga informationskällan och har gjorts med hjälp av 

fältanteckningar och videodokumentation. I en deltagande observation är det enligt Grønmo (2004) 

fältanteckningarna som utgör studiens primära data. Grønmo tar upp videoinspelning som ett nyttigt 

komplement men ”de kan aldrig ersätta forskarens skriftliga anteckningar” (2004, s.151). 

Uwe Flick (2009) lyfter videoinspelningens relevans för forskningsstudien. Enligt honom har 

inspelning av film blivit en del av människors vardag och som dokumentationsmetod har den 

många fördelar, bland annat går det att fånga fler detaljer och aspekter än vad deltagande 

observatörer har möjlighet till (Flick 2009, s.251). Inspelning av rörlig bild kan här stå för sig själv 

som datainsamling. Materialet måste dock sättas i relation till den verksamhet som ska observeras 

genom traditionellt fältarbete (Flick 2009). 

Med vetskap om Flicks (2009) och Grønmos (2004) olika syner på datainsamling har jag valt att 

lägga lika stor vikt vid fältanteckningarna och de transkriberade videofilmerna. Inspelningarna 

skedde med olika kameror vid olika tillfällen och var alltid riktade mot läraren i fråga. Ljudet och 

bilden var av tillräckligt god kvalitet för att kunna urskilja allt av vikt för studien. 

Jag placerade mig så långt bort från deltagarna som möjligt i de relativt trånga lektionssalarna. 

Efter en kort presentation av varför jag var där så att eleverna skulle känna sig bekväma i 

inspelningssituationen höll jag mig i bakgrunden och försökte minimera min påverkan på lektionen. 

 

3.4.2 Samtalen med de observerade lärarna 
Samtalen med de observerade lärarna har fungerat som bindemedel mellan lärarnas ambitioner med 

projektet (dokumentationen i avsnitt 1.2) och deras praktik (lektionsobservationerna). Där har jag 

fått kunskap om hur de resonerar kring sina val av metoder, eventuella hinder och andra aspekter 

som förklarar deras handlingar. Samtalen har skett i informella sammanhang i deras arbetsrum, 

cafeteria och på väg mellan lektioner. Dessa samtal har sparats genom minnesanteckningar. Inga 
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specifika frågor har på förhand satts upp; de samtalsämnen som uppkommit (oftast på lärarnas 

initiativ) har istället dokumenterats inom ramen för fältstudier. 

I dessa samtal har det uppstått otydligheter mellan mina två roller som VFU-student och 

observatör. Jag utvecklar detta i avsnitt 3.6 nedan. 
 

3.5 Lektionsobservationerna 

Omständigheterna kring de tre lektionerna som observerats beskrivs här i detalj. 

 

3.5.1 Gitarrlektion 

Lärare 1 undervisar Elev 1 individuellt i elgitarr. Elev 1 går sitt tredje år på gymnasiet. Läraren och 

eleven sitter mitt emot varandra i ett medelstort rum medan jag och kameran är placerade i ett hörn i 

andra ändan av rummet. 

Läraren berättar för mig innan lektionen att hens plan för dagen var att Elev 1 och en annan 

gitarrelev i samma klass skulle ha en gemensam lektion där de skulle få öva sig på att ställa in olika 

ljud på förstärkarna, inför en kommande turné där eleverna skulle vara ansvariga för allt gitarrljud. 

Den andra eleven är dock sjuk och lektionsplaneringen behöver tänkas om. Läraren är först tveksam 

till om det finns lektionsmaterial som blir relevant i min studie, men går med på att låta mig 

observera. Lektionsavsnittet är ca 30 minuter långt. 

 

3.5.2 Elbaslektion 
Lärare 2 har en individuell lektion i elbas med Elev 2. Elev 2 går i årskurs ett och har spelat elbas i 

något år innan studierna på det estetiska programmet påbörjades. Rummet de sitter i är litet och 

ganska mörkt, och jag har placerat mig så att jag inte är i vägen. Lektionen börjar med att 

instrumenten stäms och läraren tar en stund till att prata om intonering av elbasar. Efter detta 

inledande moment tar den del av lektionen som jag presenterar vid. Lektionsavsnittet är ca 25 

minuter långt. 
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3.5.3 Lektion i gehörs- och musiklära 
Elever i årskurs två och tre har lektion i gehörs- och musiklära med lärare 2. Lektionen är 55 

minuter lång och upplägget är att de åtta eleverna ska ”spela GeMu”1 på huvudinstrument eller 

andra instrument som de behärskar. Fem av eleverna (en pianist och fyra sångare) spelar klaviatur 

och en elev vardera spelar elgitarr, elbas och trumset. 
 

3.6 Relationen mellan studiens genomförande och 
verksamhetsförlagd utbildning 

Att genomföra en deltagande observation och en verksamhetsförlagd utbildning samtidigt har haft 

sina fördelar men det har inte varit utan komplikationer. De två aktiviteterna har varit svåra att hålla 

isär och det har inte alltid varit tydligt för deltagarna när forskningen har genomförts. Däremot har 

det varit lättare att få tillträde till fältet då eleverna är vana vid situationen med lärarstudenter och 

jag har genom min undervisning kunnat skapa relationer med eleverna vilket ytterligare gjort 

fältarbetet lättare. Bryman (2002) beskriver svårigheterna med att få kontakt med enskilda individer 

och tar som en av lösningarna upp att ha en roll annan än forskaren att gå in i. De observerade 

lektionerna har dock observerats under tydliga förhållanden där alla inblandande är medvetna om 

min roll som forskare och om vad som studeras. 

I och med att lärarna i studien också varit VFU-handledare har de lämnat över mycket av 

undervisningen till mig och andra lärarstudenter, vilket minskat möjligheten att observera lärarna i 

sin vardagliga praktik. Två av lektionerna (Lektion i Gehörs- och musiklära 1 och Elgitarrlektion) 

har därför observerats efter VFU-perioden varit över. 

Min intention var att fånga lärarnas vanliga arbete på lektionsobservationerna men jag 

misstänker att jag influerat lärarnas val av undervisningsinnehåll på dessa lektioner till att ”passa 

in” bättre i studien. Detta sänker på ett sätt validiteten för arbetet då lärarnas verklighet, den som 

ska återspeglas, modifieras. Bryman (2002) skriver: ”Det faktum att en observatör sitter i ett bakre 

hörn av klassrummet […] kan påverka beteendet hos de studerade.” (s.185) Å andra sidan gav det 

mig möjlighet att få tag i relativt mycket information om hur lärarna arbetar med sitt 

utvecklingsprojekt på den begränsade tid studien har genomförts. 
 

                                                             
1 Vardagsform av Gehörs- och musiklära. 
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3.7 Undersökningens avgränsningar 

Avsikten med studien var att studera ett utvecklingsprojekt på ett estetiskt program, och en 

jämförelse mellan olika skolor eller projekt har inte hört till studiens avsikt. Därav ingår inga andra 

lärosäten i studien. Det två lärare som studerats har valts ut baserat på engagemang i projektet. I en 

större studie hade fler lärare kunnat observeras men jag bedömde att de lärare som jag inte studerat 

ändå inte var lika delaktiga i utvecklingsprojektet och därför blev det naturligt att följa Lärare 1 och 

Lärare 2. 

Det är lärarnas arbete som studerats och inte elevernas. De elever som medverkar i studien är de 

som råkat vara med på de lektioner som observerats men urvalet av lektionerna har inte påverkats 

av vilka elever som kunnat observeras. 

Även om jag samtidigt som denna studie genomfört praktik på skolan kommer resultatet inte att 

spegla mina egna erfarenheter av att undervisa. Studiens syfte är att följa lärarnas utvecklingsarbete 

och detta arbete har jag inte varit en del av under min VFU. 
 

3.8 Analys av data 

De inspelade lektionerna har först analyserats översiktligt för att lokalisera vilka delar av 

lektionerna som ansetts intressanta ur studiens perspektiv. Därefter har de intressanta delarna 

transkriberats ordagrant och jämförts med minnesanteckningarna från observationerna. Samtalen 

med lärarna har sparats genom minnesanteckningar och dessa anteckningar har sammanställts och 

kategoriserats för att underlätta analys. 

Slutligen har transkriptionerna, samtalsanteckningarna och lärarlagets dokumentation 

korsanalyserats för att ge en så tydlig bild som möjlighet av utvecklingsprojektet. Utifrån 

forskningsfrågorna har materialet kategoriserats in i två grupperingar: Den data som beskriver 

musikkurser, och den data som beskriver lärarnas faktiska arbete på detaljnivå och eventuella 

skillnader mellan ambition och praktik. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in under mitt fältarbete. De tre 

lektionsobservationerna beskrivs översiktligt och i anslutning till dessa presenteras den personliga 

kommunikationen med de observerade lärarna. 
 

4.1 Elgitarrlektion 

Lärare 1 och Elev 1 börjar med uppvärmning, de pratar lite om ergonomi, handställning och 

fingerteknik. Det avsnitt som är intressant för studien börjar ett antal minuter in i lektionen när 

Lärare 1 plockar upp durskalespel i olika boxar2. De utgår från olika ackordläggningar och 

pentatoniska skalor (som eleven har arbetat med i två år och är väl förtrogen med) och hittar utifrån 

detta fingersättningar för durskalor. Elev 1 använder sitt gehör och hör direkt när det blir fel, vilket 

det ofta blir. 

Elev 1 har spelat en A-mollskala tidigare och detta plockar Lärare 1 upp genom att förklara hur 

moll- och durskalor hänger ihop samt hur ackord och skalor hänger ihop. Eleven känner till det här 

sen tidigare men har fortfarande svårt att applicera det i sitt gitarrspel. 

Efter att ha gått igenom flera boxar går Lärare 1 vidare med att hitta ackord i boxarna och att 

kunna hitta steg och funktioner utifrån durskalan. ”Så att du hela tiden kan hitta. Ett, två, tre, fyr. 

Okej, där ligger kvarten.” Elevens svar blir: ”Det var väldigt mycket av det på GeMu:n idag.” 

Läraren går inte vidare på det spåret utan byter ämne. Resten av lektionen går åt till att ställa in ljud 

på en digital elgitarrförstärkare. 

 

4.2.1 Samtal med Lärare 1 
Lärare 1 samtalar med mig i anslutning till lektionen. Hen pratar om vikten av att hitta durskalorna 

och få in dem i fingrarna. Detta är något de sysslar med mycket i årskurs tre, då de tidigare åren har 

lagts på att hitta och öva in de pentatoniska skalorna. Pentatoniska skalor, menar Lärare 1, är något 

som gitarrelever oftast har testat på innan de börjar gymnasiet och att kombinationen av att de ligger 

                                                             
2 En vertikal syn på skalspel där tonplaceringarna begränsas till fyra eller fem band.
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bra i handen på gitarr och att mycket gitarrbaserad musik domineras av pentatonik gör skalorna till 

en bra utgångspunkt i undervisningen. 

Gitarrister har enligt Lärare 1 en inneboende problematik när det kommer till gehörs- och 

musikläran, då det mesta av innehållet där baseras på klaviatur. Hen försöker alltid få med sig de 

elever som har gitarr som huvudinstrument när hen själv undervisar i gehörs- och musiklära genom 

att också visa på gitarr det som hen visar på klaviatur. 

Ämnesövergripande arbete är inget nytt inom musikämnena i arbetslaget. Framför allt är det 

ensemblekurserna som utövar inflytande över de andra kurserna i form av repertoar för den 

individuella undervisningen och fokus på riggning och liveljud i musikproduktionen. Det finns ett 

konsertfokus, berättar Lärare 1, som både lärare, skolledning och elever ställt sig bakom och då är 

det relativt lätt att motivera ensemblens speciella status. 

 

4.2 Elbaslektion 

Lektionsavsnittet börjar med att Lärare 2 återkopplar till förra lektionen där de pratade om ”den lilla 

sjuan” i ett ackord och hur man kan ”filla” med den. Läraren testar Elev 2 på ett G-durackord och 

ber eleven räkna ut först den låga septiman och sedan den höga. Hen märker att eleven har 

svårigheter med skalstegstänkandet och väljer att repetera G-durs skala på en sträng. Eleven klarar 

skalan upp till sjätte steget men måste påminnas om att det ska vara ett helt tonsteg mellan sjätte 

och sjunde skalsteget. Läraren förklarar sedan skillnaden på stor och liten septima och i vilka 

sammanhang man kan använda dem. 

Efter att G-durskalan har spelats fortsätter Lärare 2 att förhöra eleven på stora och små septimor. 

Eleven har svårt att skilja på de enharmoniska tonerna B och Cess, och läraren rättar eleven med 

argumentet: ”Vad kommer innan C i alfabetet? [...] Så varför inte säga B?” Vid de fortsatta 

exemplen har eleven fortsatt svårt för enharmonik och läraren försöker att hitta bra sätt att förklara 

det på. 

Vad som följer härnäst är en genomgång i hur man spelar durskalor i boxar på elbas. Fokus 

ligger till viss del på fingersättning men även här låter läraren eleven tänka i hela och halva tonsteg 

och själv komma fram till skalmaterialet. Vid ett tillfälle (återigen mellan sjätte och sjunde 

skalsteget) får eleven problem och läraren plockar då fram en midiklaviatur och visar. Då förstår 

eleven direkt. När hela durskalan har gåtts igenom på det här sättet och den repeterats några gånger 

vill läraren byta durskala och får först förklara hur elbasens konstruktion gör att allting går att 
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transponera bara genom att flytta handen på halsen. Eleven får med lärarens vägledning själv lista ut 

hur man spelar en D-durskala. 

Lektionen går sen in i ett annat skede då en ensemblelåt ska repeteras. Lärare 2 ställer en kort 

fråga om vilken tonart låten går i, men när svaret från Elev 2 blir ”eller alltså, vad menar du?” får 

läraren förklara vad en tonart är. Läraren förklarar en tonart som att den ofta är samma som det 

ackord låten börjar på men ännu oftare det ackord som låten slutar på. Läraren fäller också 

kommentaren ”Sen kan man ju se det på förtecknen men så långt har ni inte kommit riktigt i GeMun 

än” vilket signalerar att det här är ett större ämne som inte hinns med just nu och som kanske bäst 

förklaras på gehörs- och musikläran. 
 

4.3 Lektion i Gehörs- och musiklära 1 

Lektionen börjar med att ett antal klaviaturer bärs in i det trånga ensemblerummet samt att elgitarr 

och elbas kopplas in. Efter några minuter av stämning och ljudletande på klaviaturerna ber Lärare 2 

eleverna att ta ett G-durackord för att höra att alla instrument är stämda. 

Lärare 2 ritar upp fyra tomma takter på tavlan och går sedan igenom slashnotation3, en av 

komponenterna i dagens lektion. Eleverna ska rytmisera fritt på givna ackord så länge som 

slashnoterna saknar skaft. Slashnoter utan skaft skrivs in i de två första takterna. Eleverna testar 

upplägget några gånger (vissa elever spelar fel ackord) innan läraren går vidare i uppgiften. 

I den tredje takten skriver läraren upp en rytm med hjälp av slashnoter med skaft. Eleverna 

uppmanas att tänka rytmen i huvudet innan de spelar alla tre takter från början. Vissa elever spelar 

rätt rytm men fel ackord och uppgiften får tas om. Uppgiften ”försvåras” sedan med att 

ackordbeteckningarna byts ut mot funktionsanalys och genast får vissa elever svårt (även om 

ackorden är exakt likadana). 

Lärare 2 skriver in konventionella noter i fjärde takten. Läraren har här inte skrivit någon klav 

men alla elever verkar förutsätta en G-klav. Läraren har inte heller skrivit några fasta förtecken och 

det märks när eleverna spelar: vissa spelar tonen F (som står noterad, förutsatt en G-klav) och andra 

spelar tonen Fiss (som finns i tonarten G-dur vilken står utsatt i funktionsanalysen). Eleverna får 

reflektera över vilken ton som är ”mest rätt” att spela innan läraren skriver in ett tillfälligt 

korsförtecken framför tonen. 

                                                             
3 En notationspraxis inom jazz och populärmusik där rytmer kan noteras men inte tonhöjd, ofta använd i friare 

sammanhang där exakthet inte eftersträvas. 
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Innehållet i takterna suddas sedan ut och ersätts med ny information. Läraren skriver in 

funktionsanalys utan att nämna vilken tonart eleverna ska spela i, och påminner sedan om hur 

eleverna ska ta reda på vilka ackord som ska spelas. Eleverna får lite betänketid innan läraren 

avslöjar tonarten. Resultatet haltar och eleverna får klappa rytmen först innan de spelar den. 

Lärare 2 och eleverna laborerar lite med uppgiften, skriver olika rytmiseringar för olika 

instrumentgrupper och byter tonart. Vid tonartsbytet påminner läraren eleverna om att ”tänka ren 

och skär GeMu”. 

Takterna med rytmer ändras, nu skriver Lärare 2 dit punkterade notvärden. Elevernas reaktion 

tvingar läraren att repetera vad punkterade notvärden innebär och hur man ska tänka kring dem. 

Övningen måste repeteras ett antal gånger innan resultatet är tillfredsställande, där den största 

utmaningen framstår vara att hålla gemensam puls vid långa notvärden. 

Lektionen avslutas med några anekdoter som anknyter till lektionsupplägget, med kontentan att 

det är bra att kunna vara flexibel och transponera eller ändra rytmer utan att behöva öva innan. 

 

4.3.1 Samtal med Lärare 2 
Lärare 2 pratar mycket om att göra undervisningen relevant för eleverna och att lektionerna ska 

simulera verkliga situationer. Lektionen i Gehörs- och musiklära 1 ovan hade, förutom ett rent 

innehållsmässigt syfte, också ambitionen att visa eleverna vad gehörs- och musiklära kan vara. Det 

finns enligt Lärare 2 en utbredd bild av gehörs- och musiklära som något torrt och ostimulerande, 

men innehållet i kursen kan förmedlas och arbetas med på många olika sätt; kursplanen överlåter till 

läraren att välja metoder och arbetssätt. 

Det uppkommer i våra samtal en rad exempel på tillfällen att arbeta ämnesövergripande mellan 

musikkurser. I ensemblekurserna handlar det bland annat om notläsning och gehörsinlärning, men 

läraren tar också upp transponering och harmonisering som exempel. I Musikproduktion 1 och 2 

kan harmonisering också vara relevant. Körsång innehåller naturligt många moment som också 

ingår i gehörs- och musiklära, och som exempel tar läraren upp skalstegssång och notläsning. 

Lärare 2 tycker i nuläget att undervisningen i gehörs- och musiklära går trögt. Mycket av tiden 

går åt till repetition, och även om alla moment hinns med på tre år har eleverna inte fått in 

grundkunskaperna i ryggmärgen. Eleverna är inte direkt omotiverade men har inga sammanhang 

utanför det estetiska programmets undervisning där kunskaperna kommer till användning. 

Kursplanen i Gehörs- och musiklära 1 betonar gång på gång att kunskaperna och innehållet ska 

vara på en grundläggande nivå, och Lärare 2 har en konstant dialog med sig själv om vad detta 

innebär. I lärarens nuvarande situation, där mycket av lektionstiden går åt till repetition av 
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grundläggande kunskaper, bör man enligt hen påminna sig själv om att målet med kursen inte är att 

komma så långt som möjligt utan att befästa basala kunskaper. 

 

4.4 Sammanfattning 

De tre lektionsobservationerna och samtalen med de observerade lärarna ger flera exempel på hur 

man kan arbeta ämnesövergripande med gehörs- och musikläran samt andra musikkurser. Under 

gitarrlektionen tar Lärare 1 vid där Elev 1:s kunskaper om skalor tar slut och kopplar ihop teori 

(hela och halva tonsteg, koppling till ackord) och praktik (fingersättning, placering på gitarrhalsen). 

Den ämnesövergripande pedagogiken medför att elevens praktiska spel gynnas av förståelsen av 

skalors uppbyggnad och att elevens teoretiska förståelse gynnas av en gitarrhals att koppla ihop 

teorin med. 

Även Lärare 2 undervisar durskalor på elbaslektionen, och även om ämnet är detsamma blir 

undervisningen annorlunda då Elev 2 har mindre förkunskaper än Elev 1. Avsnittet om durskalor 

blir som en extra lektion i gehörs- och musiklära för eleven där teorin kopplas ihop med 

instrumentet, precis som vid gitarrlektionen. Det Lärare 1 säger om att gehörs- och musikläran är 

klaviaturbaserad märks när Lärare 2 förklarar genom att ta upp en klaviatur och Elev 2 förstår bättre 

än när huvudinstrumentet används. 

På lektionen i Gehörs- och musiklära 1 sätter Lärare 2 in undervisningen i ett sammanhang som 

ligger närmare elevernas musikaliska vardag. Det innehåll som undervisas är fortfarande Gehörs- 

och musiklärarelaterat men lärarens ambition är att eleverna tydligare ska förstå syftet med 

kunskaperna. Lektionens tempo är långsamt; Lärare 2 behöver ägna mycket av sin undervisning till 

repetition, vilket hen också själv påpekar i våra samtal. 
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5. Diskussion 

 

I ljuset av den data som samlats in och den litteratur som presenterats i kapitel 2 kommer här ett 

antal resonemang att föras kopplade till de forskningsfrågor som ställts inledningsvis. 

Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning på området. 
 

5.1 Att arbeta ämnesövergripande med Gehörs- och 
musiklära 1 och andra musikkurser 

Det projekt som jag studerat har många beröringspunkter med teorierna om ämnesintegration, 

bryggor mellan ämnen samt de fyra kunskapsformerna och under de följande två rubrikerna tas 

exempel på sådana beröringspunkter upp för att diskuteras och problematiseras. Först diskuteras 

utvecklingsprojektets utformning och de ambitioner som finns, följt av en mer ingående analys av 

lektionsobservationerna och lärarnas ambitioner gällande dem. Slutligen följer ett mindre avsnitt om 

verbala bryggor mellan ämnen. 

 

5.1.1 Ambitioner i utvecklingsprojektet som helhet 
Jag har i mitt fältarbete sett några förslag på hur man kan implementera innehåll från Gehörs- och 

musiklära 1 i andra musikkurser och hur man kan överbrygga ”skillnaderna” mellan teoretiska och 

praktiska ämnen. I projektbeskrivningen tas skalor och funktionsanalys upp som exempel, och det 

var precis skalor som både Lärare 1 och Lärare 2 tog upp på sina individuella lektioner. Samtalen 

med lärarna gav dock fler exempel. 

Projektet springer ur en frustration över att 55 minuter i veckan inte räcker för att skapa 

förtrogenhetskunskaper, och att hitta gemensamma bryggor mellan ämnena kan vara en väl 

fungerande metod för att råda bukt med problemet. Krantz och Perssons (2001) tankar om att hitta 

gemensamma drag i de olika kurserna utan att ändra skolans struktur, vilket ökar ämnenas relevans 

och elevernas chanser till att få kunskaperna att fastna, styrker det observerade projektet. 

Lärare 2 nämner att hen måste lägga mycket av sin undervisningstid i Gehörs- och musiklära 1 

till repetition och det märks på den observerade lektionen. Att elever efter två års studier har 
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svårigheter med rytmer baserade på fjärdedelar och åttondelar samt grundfunktioner i tonarter med 

upp till tre förtecken visar på behovet av en förändring i lärarnas teoriarbete. 

 

5.1.2 Det ämnesövergripande arbetet mellan Gehörs- och musiklära 1 
och andra musikkurser 

Att avståndet mellan gehörs- och musikläran och de andra musikkurserna minskar lär gynna alla 

kurser om man följer Krantz och Perssons (2001) modell, och inte minst gehörs- och musikläran. 

Eleverna får ett sammanhang att sätta in sin kunskap i (Andersson, 1994) och musikteorin slutar att 

vara system i sig själva (Zimmerman Nilsson, 2009). Lärare 1 nämner vikten av att gitarrister får en 

koppling mellan sitt eget instrument och den musikteori som lärs ut i gehörs- och musikläran och 

om man kan hitta fler sådana bryggor tror jag att undervisningen i Gehörs- och musiklära 1 kan få 

en bättre kontinuitet och mindre tid behöver gå till repetition. 

Precis som Carlgren (1994) beskriver arbetar lärarna i studien med faktakunskaper, förståelse 

och färdigheter för att eleverna själva ska utveckla förtrogenhet. När Lärare 1 går igenom 

fingersättningar (färdighet) eller när Lärare 2 pratar om hela och halva tonsteg (fakta) samt hur de 

olika tonstegen i skalan låter och används (förståelse) arbetar de egentligen mot samma mål: att 

skalorna ska implementeras i musicerandet så att kunskaperna inte måste letas fram aktivt 

(förtrogenhet). 

Jag vill gå så långt som att säga att själva idén med projektet handlar om att öka elevernas 

förtrogenhetskunskaper. Projektplanen beskriver som jag tidigare nämnt hur eleverna tillägnar sig 

kunskaper i musikteori på lektionerna i Gehörs- och musiklära 1 men att dessa kunskaper inte alltid 

är på plats när de ska plockas upp i andra sammanhang. Elev 1, som på sin gitarrlektion aktivt måste 

plocka fram sina teorikunskaper och tänka efter så fort läraren frågar eller förklarar något, får 

statuera ett exempel på detta. Eleverna har faktakunskaper men förtrogenheten är inte där än. Att då 

som lärarna i studien låta teorin bli mer praktisk och praktiken mer teoretisk kommer enligt 

Carlgren (1994) att främja elevernas lärande och förhoppningsvis få kunskaperna att fastna som tyst 

bakgrundskunskap (Gustavsson, 2002). 

 

5.1.3 Lärarnas ambitioner i sin egen undervisning 
Resultaten från de observerade lektionerna visar flera exempel på förhållningssätt till 

ämnesövergripande arbete. De båda instrumentallektionerna använde sig av durskalor som brygga 

(Krantz & Persson, 2001) mellan Instrument eller sång 1 och Gehörs- och musiklära 1, men med 
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olika ingångar. På den observerade elbaslektionen användes instrumentet för att undervisa Elev 2 

teorin bakom durskalans konstruktion, medan Lärare 1 använde Elev 1:s grunda teorikunskaper för 

att undervisa durskalan i form av grepp på gitarr. Båda metoderna har sina förtjänster, beroende på 

vad man vill åstadkomma; elbaslektionen följer utvecklingsprojektets riktlinjer medan 

gitarrlektionen mer är i linje med kursplanen i Gehörs- och musiklära 1 (Skolverket, 2011b). 

Vid ett tillfälle tar gitarrlektionen en mer teoretisk utgångspunkt när Lärare 1 pratar om 

relationen mellan dur- och mollackord och durskalor. Detta kan, om det följs upp, utveckla Elev 1:s 

förtrogenhet med ämnet bättre än vad motsvarande undervisning på gehörs- och musikläran hade 

kunnat göra givet att Elev 1 är mer förtrogen med gitarr än klaviatur. 

Förutom durskalor nämndes tonarter snabbt på elbaslektionen, där Lärare 2 försöker använda de 

kunskaper som Elev 2 besitter för att förklara konceptet. De delar som krävs för att Elev 2 ska 

kunna integrera ihop dessa kunskaper (Andersson, 1994) saknas dock och Lärare 2 väljer att 

förenkla med förbehåll om att Eleven kommer att lära sig mer om detta på gehörs- och musikläran 

framöver. Diskussionen om enharmonik följer samma logik; innan eleven vet mer om stamtoner 

och tonarter blir det svårt för eleven att få full förståelse för konceptet, men det betyder inte att 

läraren innan förkunskaperna är på plats ändå kan bistå med faktakunskap (Carlgren, 1994). Även 

om det Lärare 2 säger kan verka ogrundat och knapphändigt tar hen ett beslut som, om det följs upp 

ordentligt, inte borde missgynna eleven utan ge hen möjlighet att senare koppla den framtida 

kunskapen till elbaslektionen som jag observerade. 

Elev 1 verkar ha vissa förståelsekunskaper kring durskalor men de måste aktivt hämtas fram för 

att kunna användas (Gustavsson, 2002). En ökad förtrogenhet med durskalor hade hjälpt eleven att 

kunna fokusera på fingersättningar, vilket var det nya momentet på lektionen. I vissa situationer är 

det dock svårt att säga om felspelen beror på brister i var de hela och halva tonstegen ska vara i 

durskalan eller i brister i hur dessa hela och halva tonsteg praktiseras på gitarr (till exempel vid 

strängbyte). Det märks också att Elev 1 kunnat kompensera för teorikunskaperna med ett gott gehör, 

vilket tyder på att hen har god kunskap om hur durskalan och durackorden bör låta. 

Gehörs- och musikläralektionen är ett exempel på hur man kan låna in ett arbetssätt från en 

annan kurs för att visa på likheter mellan ämnena. När Lärare 2 låter eleverna lösa musikteoretiska 

problem är det i en autentisk miljö som liknar en där uppgifterna sedan kan appliceras, vilket står i 

kontrast till de situationer Zimmerman Nilsson (2009) beskriver, där eleverna lär sig reproducera 

regler och får svårt med tillämpningen. En nackdel med det autentiska upplägget skulle kunna vara 

de olika instrumentens funktion i ensemblen och hur det påverkar inlärningen; eleven som spelar 

elbas har till exempel inte lika stora svårigheter att hitta ackord som någon som måste spela flera 
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toner simultant. I den observerade lektionen får eleverna vars huvudinstrument är sång spela 

klaviatur, vilket inte i samma utsträckning anknyter till en autentisk miljö för dem. 

 

5.1.4 Verbala bryggor mellan ämnen 
Det överbryggande arbete som Krantz och Persson (2001) menar kan skapa större sammanhang hos 

eleverna kan ske på flera plan. Utvecklingsprojektets beskrivning tar delvis upp förändringar på ett 

övergripande strukturplan, men framför allt är det förändringar på ett lektionsplaneringsstadium 

som fokuserats. Överbryggande arbete kan dessutom ske på detaljnivå och det sätt som lärarna 

kopplar ihop de olika musikkurserna verbalt (som i uttrycket ”så långt har ni inte riktigt kommit i 

GeMu:n än”) tror jag hjälper eleverna i byggandet av deras mentala strukturer (Andersson, 1994) 

mer än vad lärarna kanske anar. Även den förklaring som Lärare 2 avslutar lektionen i Gehörs- och 

musiklära 1 med bidrar på samma sätt. Det är synd att inte Lärare 1, när Elev 1 refererar till sin 

undervisning i Gehörs- och musiklära 1, tar upp det spåret och förvaltar det bättre. Lärare 1 hade till 

exempel kunnat fråga mer om vad som hände på gehörs- och musikläralektionen och vilken 

koppling eleven hade sett mellan de två lektionerna. De hade det verkligen kunnat ske integration i 

elevens inre (Andersson, 1994). 
 

5.2 Relationen mellan projektets ambitioner och den 
verkliga praktiken 

Utifrån de teorier om innehåll och musikaktiviteter som nämns tidigare (Zimmerman Nilsson, 2009) 

analyseras så den insamlade datan igen med fokus på relationen mellan projektets ambitioner och 

dess praktik, först ur ett innehållsperspektiv och sedan ur ett uppläggsperspektiv. 

 

5.2.1 Undervisningens innehåll i praktiken 
När ämnet musikteori och kursen Gehörs- och musiklära 1 beskrivs av lärarna finns det vissa delar 

av innehållet som återkommer mer än andra, särskilt skalor och ackord. Andra beståndsdelar i 

Gehörs- och musiklära 1 ses förbi och det kan ha flera anledningar. En anledning kan vara att 

moment som redan är ”självklara” överbryggningar såsom rytmträning och a vista-läsning då de 

finns med i flera kursplaner (Skolverket, 2011a, 2011c) inte ges uppmärksamhet. Men det finns 
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också vissa föreställningar om vad vissa ämnen är och inte är (Zimmerman Nilsson, 2009), och de 

påverkar i hög grad hur lärarna resonerar kring projektet. 

Harmonisering lyfts fram flera gånger, dels i projektbeskrivningen och dels vid samtalen med 

lärarna. Lärare 2 tar upp harmonisering som en möjlig brygga mellan Gehörs- och musiklära 1 och 

Musikproduktion 1 och 2, trots att kursplanen inte nämner något alls om harmonisering eller ens 

harmonik (Skolverket, 2011c). Durskalans särställning över den rena mollskalan hos lärarna är 

också tydlig, när Lärare 2 utgår från en durskala även på mollackord. 

 

5.2.2 Undervisningens upplägg i praktiken 
Lärarnas bild av olika kurser påverkar också lektionernas upplägg (Zimmerman Nilsson, 2009). Det 

är de innehållsmässiga aspekterna som projektet kretsar kring snarare än att lektionerna ska ändra 

struktur, men att låna in metoder från andra kurser kan ändå hjälpa eleverna att se likheter i 

innehållet (Krantz & Persson, 2001), och detta försöker den observerade lektionen i Gehörs- och 

musiklära 1 ta fasta på. Innehållet har i det här fallet anpassats för att passa metodiken (Zimmerman 

Nilsson, 2009) och kopplingen mellan Gehörs- och musiklära 1 och ensemblekurser blir tydlig då 

lektionsupplägget härmar en vanlig ensemblesituation. Ett av lektionens moment var förklaring av 

slashnotation vilket kan fungera som en brygga mellan ämnena (det är något som eleverna stöter på 

frekvent i ensembleundervisningen). 

Nu observerades inte någon ensemblelektion, men om ämnena ska närma sig varandra är det 

viktigt att ensembleundervisningen också närmar sig gehörs- och musikläran. Den observerade 

lektionen karaktäriserades av en viss oro bland eleverna, många förtydliganden av Lärare 2 samt ett 

långsamt undervisningstempo. På många sätt skilde sig lektionen dessutom från en (imaginär) 

ensemblelektion då musikaliskt resultat var oväsentligt. Eleverna hängav sig inte åt någon 

musikaktivitet (Zimmerman Nilsson, 2009) utan använde sitt intellekt för att avkoda 

funktionsanalys och rytmiseringar. På det sättet liknar upplägget fortfarande elbaslektionens och 

gitarrlektionens upplägg, och innehållet har således inte anpassats så mycket som man kan tro vid 

en första anblick. Lärare 2 ber eleverna dessutom att ”tänka ren och skär GeMu” ett uttryck som 

implicerar att det skulle finnas en skillnad i tankesätt mellan gehörs- och musiklära och ensemble, 

något som spär på skillnaderna mellan kurserna. Ett sådant tankesätt kan vara ytterligare 

indikationer på att lärarna har föreställningar om hur olika ämnen ”ska vara” (Zimmerman Nilsson, 

2009; Krantz & Persson, 2001). 

Även på elbaslektionen blir relationen mellan innehåll och metod intressant. Lärare 2:s arbete 

med musikteori kantas där av en metodik som inte hade fungerat på en lektion i gehörs- och 
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musiklära; vissa moment hastas över och förklaras på ett sätt som inte är grundligt eller 

övergripande (till exempel avsnitten om enharmonisk förväxling och tonarter). Anledningen skulle i 

detta fall kunna vara att Lärare 2 inte hade planerat att undervisa Elev 2 i dessa ämnen och i stunden 

ville komma förbi dessa moment för att kunna fokusera på de delar som lektionen var ämnad att 

handla om. 
 

5.3 Slutsats 

Denna studie har gett några bra exempel på hur gymnasielärare i musik kan arbeta med 

ämnesövergripande arbete för att göra musikteorin mer relevant för eleverna. Det jag har sett har 

varit ett projekt som precis börjat ta form, och som stötte på många av de trösklar som med 

erfarenheten man får lättare kan undvikas. 

De observerade lektionerna har både visat exempel på hur man kan komma till bukt med ett, 

enligt musiklärarna själva, problemområde men också styrkt lärarnas beskrivning av 

grundproblematiken, både i projektbeskrivningen och i mina samtal med dem. Att innehållet i 

Gehörs- och musiklära 1 ständigt måste repeteras märktes tydligt på den lektion i ämnet som jag 

observerade. Att eleverna även i de fall de har den teoretiska kunskapen klar för sig har svårt att 

applicera den i sitt praktiska spel framgick också, om än inte lika tydligt. Således fann jag mycket 

som styrkte lärarnas initiativ till utvecklingsprojektet. 

Initiativet till projektet har dessutom mycket stöd i forskning om ämnesintegration och s.k. tyst 

kunskap. Det är först när kunskapen landar på djupet som förtrogenhet som den kan användas 

undermedvetet, och om förtrogenheten är en förutsättning för det vi gör (Gustavsson, 2002) krävs 

arbete för att utveckla den. Att verka för att få ihop olika kunskaper till en större helhet förespråkas 

av flera för att nå förtrogenhet eller tyst bakgrundskunskap (Andersson, 1994; Krantz & Persson, 

2001; Carlgren, 1994). 

Mycket av det arbete som kan kategoriseras som ämnesöverskridande ska ändå göras, oavsett 

vilken ingång man har. Skalor och ackord är ett exempel på ett arbetsområde som är vanligt 

förekommande på instrumentallektioner och som går att teoretisera kring i större eller mindre skala. 

Det krävs inte omvälvande strukturförändringar i undervisningen utan räcker ofta med att som 

lärare vara medveten om vad som undervisas i gehörs- och musiklära och överbrygga kunskaperna 

mellan kurserna (Krantz & Persson, 2001). Ibland kan elevernas ämnesintegration dock hjälpas av 

att ämnets struktur förändras, såsom den observerade lektionen i Gehörs- och musiklära 1 var ett 

exempel på. Vid en närmare blick flyttades dock inte fokus från innehållet till musik som social 
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eller konstnärlig aktivitet vilket ändå gör att lektionen faller in i de grupperingstendenser som 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson (2009) observerat. 

Studien har också gett ett antal exempel på situationer där lärarna har haft en snäv bild av de 

olika musikkurserna och hur detta påverkat deras utvecklingsprojekt. Utvalda delar av innehållet i 

Gehörs- och musiklära 1 har lyfts fram som viktigare än andra, närmare bestämt skalor och 

harmonik. Detta kan få konsekvensen att andra delar av innehållet får mindre utrymme och i mindre 

utsträckning blir föremål för ämnesöverskridande arbete, med mindre förtrogenhet som resultat. 

Att genom ämnesintegration verka för att elever ska få en större förtrogenhet visar sig ha många 

vinster. Den här studien har visat mig både exempel på metoder och innehåll som kan fungera som 

bryggor mellan ämnen men också visat några fallgropar som man lätt kan hamna i och några 

erfarenheter som dragits av lärarna själva. Inget projekt går helt smärtfritt men om jag ständigt gör 

mig påmind om vad som är det viktiga för eleverna och utvärderar mitt arbete utan förutfattade 

meningar har jag kanske kommit en bit på väg till att öka ämnets relevans. Och kanske kan jag i 

mitt framtida yrke som lärare i gehörs- och musiklära slippa få frågan: ”Varför ska jag lära mig det 

här?”. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Den studie som jag bedrivit har varit tillräckligt omfattande för att börja diskutera vissa frågor men 

för att verkligen kunna dra slutsatser om förtrogenhet med musikteori och ämnesöverskridande 

arbete krävs mer underlag. Andra typer av musikkurser, fler lärare och fler lärosäten hade behövts 

observeras under en längre tid. 

Ett nytt forskningsprojekt hade dessutom kunnat ta ett annat perspektiv: elevernas. Hur upplever 

de en förändrad inställning till musikteoriundervisning hos lärarna och vilka metoder fungerar bäst 

enligt dem? Ett projekt med elevfokus kan ge värdefull information om elevers uppfattningar kring 

ämnet vilka sedan kan ställas i relation till och jämföras med lärares uppfattningar kring ämnet. 

Jag nämnde elevers motivation och musikteoriämnets relevans i kapitel 1, ett ämne som på grund 

av uppsatsens förutsättningar och begränsningar inte kunnat utvecklas särskilt. Det är ett område 

som har studerats av flera blivande lärare före mig men att se vilken effekt ämnesövergripande 

arbete skulle ha på motivationen hade varit både relevant och viktigt. 
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Appendix 

 

Samtyckesblankett angående medverkan i forskningsstudie 

 

Mitt namn är Dante Hidemark och jag studerar till ämneslärare vid Musikhögskolan i Malmö. I mitt 
examensarbete följer jag ett utvecklingsprojekt på min praktikskola som syftar till att bredda 
elevernas kunskap av musikteori och gehör genom att föra in sådana moment och övningar i alla 
ämnen. Jag vill undersöka hur projektet genomförs och utvärdera vilka resultat det ger. 
 
Studien kommer att ske genom observationer av de berörda lärarna på enskilda instrumentlektioner 
och grupplektioner i musik. Det är alltså främst lärarna som studeras, men responsen från eleverna 
kommer att avgöra hur lärarnas metoder analyseras. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och den medverkande har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Ett deltagande och/eller avbrytande sker helt fritt från påverkan från forskaren. 
 
Forskaren (jag) behandlar tillsammans med min handledare all information om känsliga uppgifter 
(namn, kön, etc.) med tystnadsplikt. Samtliga uppgifter publiceras på ett sådant sätt att enskilda 
människor inte kan identifieras av utomstående. De uppgifter som samlas in kommer inte att utlånas 
för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
 
 
 
Härmed godkänner jag medverkan i studien 
 
Elev 
 
Underskrift      Namnförtydligande 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
 
 
 
 
Målsman (om yngre än 18 år) 
 
Underskrift      Namnförtydligande 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 

 


