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Sammanfattning  
Syftet med studien är att beskriva tre fiollärares förhållningssätt till musikteori i 

undervisningen. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur definierar fiollärarna begreppet 

musikteori? Vilka musikteoretiska element erfar fiollärarna att de integrerar i 

undervisningen? Hur erfar lärarna att de arbetar med musikteori i fiolundervisningen? och 

Vilka svårigheter förknippar lärarna med fenomenet musikteori i fiolundervisning? Studiens 

kunskapsteoretiska utgångspunkt är interpretativism och den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkten fenomenologi. För att uppnå syfte och svara på frågeställningar har 

semistrukturerade intervjuer gjorts med tre fiollärare. I resultatet beskrivs deras 

förhållningssätt till musikteori i undervisningen kategoriserade i fyra teman: Fiollärarnas 

definition av begreppet musikteori, Att arbeta med musikteori i fiolundervisning, Val av 

musikteoretiskt lektionsinnehåll och Svårigheter med musikteori i fiolundervisningen. I 

resultatet framkommer många skillnader och olikheter i de intervjuade lärarnas utsagor, men 

alla berör ämnet notläsning och betonar vikten av att koppla musikteoriundervisning till spel 

på fiolen. I studiens avslutande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare litteratur 

och forskning samt till studiens vetenskapsfilosofiska perspektiv fenomenologi.   

 

Nyckelord: Musikteori, fiol, instrumentalundervisning, fenomenologi, kvalitativa intervjuer 

 

Abstract 
The purpose of the present study is to describe three violin teachers approach to music theory 

in teaching. The study has three research questions: How does the violin teachers define the 

term music theory? What kind of music theory elements do violin teachers experience that 

they integrate into their teaching? In what way do the teachers experience that they work with 

music theory in violin education? and What are the music teachers experiences of the 

phenomenon music theory in violin education? The theoretical foundation of the study is 

interpretativism and the philosophical perspective is phenomenology. Semi-structured 

interviews were conducted with the three violin teachers. In the result, their approach to music 

theory in violin teaching is categorized into four themes: The violin teachers definitions of 

music theory, To work with music theory in violin teaching,  choice of music theoretical 

lesson content and Difficulties with integrating music theory in violin teaching. The results 

reveals that there is differences between the teachers' approaches. However, all the teachers 

reported that they emphasize note acquisition  and the importance of combining music theory 

with playing the violin. Finally, the results are discussed in relation to previous literature and 

research, as well as to phenomenological perspectives. 

 

Key words: Music theory, violin, instrumental teaching, phenomenology, qualitative 

interviews 
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Förord 
Ett varmt tack vill jag rikta till de fiollärare som deltagit i studien. Era tankar och resonemang 

har varit intressanta att få ta del av och utan dessa hade arbetet inte varit möjligt att 

genomföra.  

 

Tack också till min handledare Johannes Hatfield för värdefullt stöd genom processen. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. 

Därefter presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 

I min utbildning till musiklärare har jag haft fiol som huvudinstrument samt musikteori och 

komposition som andraämne. Efter fem år på högskolan upplever jag att jag har utvecklat god 

kompetens inom var och ett av dessa områden. Trots detta finns det många delar av 

musikteoriämnet som jag tycker mig ha svårt att integrera i fiolundervisningen. Kanske är det 

fiolens roll som melodiinstrument som gör att vissa ingångar till musikteorin känns mindre 

naturliga än andra. Som lärare i fiol ligger mitt fokus ofta på notläsningsträning, puls och 

rytm medan aspekter som ackord, funktioner eller intervall behandlas mer sällan. 

 

Under praktikperioderna i musiklärarutbildningen har jag mött många fiollärare med olika sätt 

att undervisa och med olika prioritet i fråga om lektionsinnehåll. Av den fiolundervisning jag 

sett skulle jag vilja påstå att det inte lämnas mycket utrymme till musikteori och min 

upplevelse är att elever vid kulturskolan sällan har fördjupade insikter i musikens skeenden. 

De flesta elever kan läsa noter på ett ungefär, men det är inte ofta de har en förståelse som gör 

att de kan tillägna sig musik på ett självständigt sätt. En del kulturskolor erbjuder 

undervisning i musikteori och de elever som läser gehörs- och musiklära på gymnasiet 

tillägnar sig också kunskaper i ämnet. Men hur är det med dem som har fiolundervisningen 

som huvudsaklig musikundervisning? Blir musikteori integrerat i tillräckligt hög grad för att 

de ska utveckla den förståelse de behöver? För mig är detta en mycket intressant fråga och jag 

föreställer mig att elever som inte får möjlighet att utveckla kunskaper i musikteori har det 

svårare att utan lärarens hjälp lära in material eller på ett självständigt sätt musicera på 

fritiden. Dessutom kan det för dessa elever bli svårare att komma in på högskolan då det i 

dagsläget behövs både ett godkänt teoriprov samt ett notläsningsprov på instrumentet. 

 

Självklart vill jag, som alla goda lärare, ge eleven verktyg att tillägna sig alla kunskaper denne 

behöver. Men jag förstår samtidigt att det kan vara svårt att hinna med allt. Det finns ju 

oändligt med valmöjligheter i fråga om lektionsinnehåll. Utöver musikteori kommer jag att 

tänka på många andra musikaliska element som känns minst lika viktiga att jobba med och 

som jag upplever inte heller får ”tillräckligt” med utrymme i undervisningen. Som lärare 

kommer jag aldrig ha obegränsat med tid eller resurser och därför känns det viktigt att 

medvetandegöra och reflektera kring sådana här frågor.  

 

Ett nyckelord i det här arbetet är förhållningssätt och genom att undersöka lärares 

förhållningssätt till musikteori i instrumentalundervisning hoppas jag få en inblick i vad lärare 

gör, hur de gör och varför de handlar som de gör. Då musikteori är ett omfattande område kan 

det vara intressant att höra vilket innehåll lärarna själva prioriterar, hur de arbetar med detta 

och hur de upplever fenomenet. Jag vill helt enkelt få en inblick i hur fiollärare förhåller sig 

till ämnet och jag hoppas att detta arbete öppnar upp för reflektion kring frågor som rör 

musikteori i instrumentalundervisning. Följaktligen hoppas jag den här studien kan bli 

utvecklande för mig som lärare och att arbetet även kan vara till nytta för andra fiol- och 

instrumentallärare som är intresserade av ämnet. 

1.2 Problemområde  

Det finns i nuläget inga nationella styrdokument eller kursplaner för musik- och kulturskolan, 

utan det är upp till varje skola och lärare att bestämma vilka delar av musikämnet som ska 
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ingå i undervisningen. Många didaktikböcker i instrumentalspel framhåller vikten av att 

eleverna utvecklar kunskaper i musikteori. Elliott (1995) och Hallam (1998) betonar värdet av 

att koppla samman musikundervisningens alla delar för att i förlängningen förbättra och 

fördjupa det musikaliska framförandet. Fostås (2002) väljer att skilja på kunskaper och 

färdigheter i musik och menar att lärare behöver vara medvetna om skillnaden mellan 

begreppen och samtidigt inse hur tätt sammanbundna de är. Eleverna ska få möjlighet att 

utveckla båda delarna menar han. I litteratur som handlar om instrumentalspel betonas således 

vikten av att integrera musikteori i undervisningen. Denna studie hoppas jag, genom att 

belysa hur fiollärare förhåller sig till musikteoriämnet, kan synliggöra olika aspekter av 

musikteoriämnet utifrån fiollärarnas perspektiv och på så sätt ge en djupare förståelse av 

ämnet.  

1.3 Arbetets disposition 

Efter den inledande texten som berör valet av ämnesområde följer en redogörelse för litteratur 

och forskning inom området samt studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Därefter beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter: interpretativism och fenomenologi. I 

metodkapitlet redogörs för metodologiska utgångspunkter och vilka metoder som använts för 

insamlande och analys av data. I metodkapitlet behandlas också etiska överväganden och 

studiens giltighet och tillförlitlighet. Därefter presenteras studiens resultat. Avslutningsvis 

följer en diskussion där resultatet sätts i relation till tidigare litteratur och forskning samt till 

det vetenskapsfilosofiska perspektivet fenomenologi. Slutligen diskuteras metodval, arbetets 

betydelse och framtida forskning.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som berör föreliggande studies 

ämnesområde. Därefter följer studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Om musikteori i instrumentalundervisning  

I följande avsnitt presenteras en översikt av litteratur inom området. Först definieras 

begreppet musikteori. Sedan behandlas aspekter som rör musikteori i form av kunskaper i och 

om musik och notläsning.  

2.1.1 Definition av begreppet musikteori 

Med musikteori avses den kunskap om musik som är språkligt formulerad. Då musikteori 

studeras som ämne syftar studierna ofta till förståelse av musikens form och struktur samt 

olika musikverks lagbundenheter. Den pedagogik som förmedlar kunskaper i musikteori riktar 

sig framförallt till utövare av praktisk och konstnärlig verksamhet, som musiker och tonsättare 

(NE, 2018). Termen musikteori har använts på olika sätt genom tiderna. Begreppet kan 

användas som ett samlingsnamn för olika ”läror” som förekommit under musikutbildningar, 

exempelvis musiklära, harmonilära, gehörslära, satslära och formlära. Dessa studieämnen 

behandlar musikens olika byggstenar och inriktas på strukturer och normer, ofta formulerade 

som regler. I allmänspråket kan ordet musikteori användas som motsats till praxis i 

betydelsen färdighetsträning och utövning av musik, men det kan inte sägas finnas någon klar 

åtskillnad mellan teori och praktik i detta anseende. Detta då praktisk musikutövning i 

allmänhet inbegriper ett visst mått av teoretiska kunskaper och teoretiska läroämnen ofta 

innehåller mycket färdighetsträning (Sohlmans musiklexikon, 1977). 

2.1.2 Kunskaper i och om musik  

Enligt Elliott (1995) krävs det många olika sorters kunskaper för att spela ett instrument, för 

vilka han föredrar att använda termen musikerskap (musicianship). I musikerskapet ingår 

formella musikkunskaper, informella musikkunskaper, impressionistiska musikkunskaper och 

självutvärderande kunskaper. För att förstå essensen av begreppet musikerskap behövs även 

en övergripande kunskap om musikerskapets processuella natur menar han. En närmare 

beskrivning av Elliotts begrepp formella musikmusikkunskaper kan vara relevant i 

föreliggande studie då begreppet innefattar kunskaper om musik. Utöver exempelvis 

musikhistoria och framförandepraxis inbegrips även musikteoretiska kunskaper i begreppet. 

Elliott väljer att se på de formella kunskaperna i musik som resurser vilka utvecklar det 

musikaliska tänkandet och i förlängningen således förbättrar framförandet. Moment som 

utvecklar dessa kunskaper bör enligt Elliott integreras i undervisningen på ett 

kontextberoende sätt för att eleven direkt ska förstå det artistiska värdet av de formella 

musikkunskaperna. Det gör också att kunskaperna blir mer praktiskt applicerbara, något 

Elliott betonar vikten av. Formella musikkunskaper i sig självt är nämligen omusikaliska 

menar han. Hallam (1998) framhåller att det är komplicerat att lära sig spela ett instrument 

och även hon menar att det bakom ett musikaliskt framförande ligger en rad olika färdigheter 

som måste fungera simultant. Vidare menar hon att utvecklandet av en av dessa färdigheter på 

ett eller annat sätt även påverkar utfallet av de andra. Hallam väljer att dela upp musikaliska 

färdigheter i olika kategorier. Musikteori hamnar då under rubriken ”kognitiva färdigheter” 

uppdelat i dessa delar: notläsning, transponering, förståelse för tonarter, förståelse för 

harmonik, förståelse för musikens struktur, förmågan att kunna memorera musik, 

komponering samt förståelse för skillnaden mellan olika stilar utifrån kulturell och historisk 

kontext. För att utveckla en djupare förståelse av musik behöver eleverna enligt Hallam själva 

få arbeta med uppgifter och lösa problem. Hon menar att det är lätt att separera spel på 



 9 

instrumentet från musikteori, sång, improvisation, musiklyssning, musikhistoria eller 

komposition och se alla dessa delar som olika ämnen. För en djupare förståelse menar hon att 

eleven genom, praktiska övningar, behöver koppla ihop alla dessa sidor av musikämnet. Både 

Elliotts (1995) och Hallams (1998) resonemang blir intressanta för föreliggande studie då de 

belyser musikämnets olika delar och framhåller vikten av att eleverna får utveckla teoretiska 

kunskaper i musik.  

 

Fostås (2002) för ett liknande resonemang men betonar att det i instrumentalundervisning är 

stor skillnad mellan kunskaper och färdigheter. Att ha insikter i eller kunskaper om något 

förutsätter inte nödvändigtvis praktiska färdigheter. Färdighetsutövande på instrumentet 

behöver inte betyda att det finns en bakomliggande djupare förståelse säger han. Fostås 

betonar således att kunskaper och färdigheter, även om de i många fall är tätt förbundna, är 

två olika sidor av hantverkskunnandet och framhåller vikten av att läraren har denna skillnad i 

åtanke. Vidare menar han att det hör till instrumentallärarens ansvarsområde att undervisa en 

del om musik trots att de flesta elever kommer till lektionen för att spela. Vad undervisningen 

kan innehålla och hur omfattande den bör vara beror på den enskilde elevens och lärarens mål 

med undervisningen menar han. Ett upplägg som är vanligt förekommande enligt Fostås är 

spontan undervisning i musikkunskap där läraren reagerar på det eleven spelar. Ett annat sätt 

är att kunskaper om musik integreras i instrumentalundervisningen i projektform genom att 

ett tema behandlas under en längre tid. Kunskaper om musik kan omfatta musikens 

byggstenar, elementär musikteori, kompositionstyper, stilhistoria och mycket mer menar han.  

2.1.3 Notläsning 

Blix (2007) behandlar ämnet notläsning och menar att det i dagens musikliv finns en 

förväntning på att musiker skall kunna läsa och skriva noter. Även om musiker i många 

sammanhang klarar sig bra utan denna kunskap understryker hon att det, framförallt i stora 

ensembler eller då inövningstiden är kort, finns en fördel med att vara notläsningskunnig. För 

att komma in på en högre musikutbildning ställs också krav på notläsningsfärdigheter. Detta 

då notläsning och notskrivning ofta ses som nödvändiga kunskaper i utbildningarna för 

orkestermusiker, storbandsmusiker, musiklärare eller kompositörer och arrangörer förklarar 

hon. Blix låter förstå att det i dagens instrumentalskolor ofta är tänkt att eleven skall spela 

med noter redan från de första nybörjarlåtarna. Vidare förväntas eleven i många spelböcker 

lära sig notnamn och rytmiska strukturer nästan på en gång. Dock framhåller hon att det finns 

metoder och traditioner som förespråkar att introduktionen till notläsning sker lite senare. 

Även Fostås (2002) nämner att spelböcker i regel är upplagda med en ambition om att 

eleverna skall lära sig noter samtidigt som de börjar spela. Att arbeta med notläsning handlar 

enligt honom lika mycket om insikter i notationssystemets uppbyggnad och musikens 

grammatik som det handlar om notläsningsfärdigheter. Fostås förespråkar metoder som 

innebär att eleven får komma i kontakt med noter först när denne spelat ett tag så att denne 

gradvis bygger upp en förtrogenhet med förhållandet mellan notskrift, musik och instrument. 

Lehmann och Kopiez (2016) skriver också om notläsning och prima vista- läsning1. De menar 

att en nybörjare på notläsning står inför samma svårigheter som en person som skall lära sig 

läsa. Processen går från att matcha symboler med ljud till att skapa mening och författarna 

menar att experter på notläsning har automatiserat processen, från avkodning till handling. 

Vidare tar Lehmann och Kopiez upp de förutsättningar som måste till för att prima vista-

läsning ska vara möjligt. Bland dessa processer nämner de ögats funktion, minnet och inre 

hörande som viktiga aspekter. Författarna menar att det är en omöjlighet att fokusera varje not 

                                                 
1 Musikterm vilken syftar till att musikern utan förberedelse spelar eller sjunger ett musikstycke direkt 

från notbladet (NE, 2018).  
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var för sig och de förklarar att musikern behöver kompensera för detta genom att spela delvis 

utifrån sina egna förväntningar på musiken. Notläsning beskrivs därför som en 

problemlösningsprocess och detta är enligt Lehmann och Kopiez en komplex förmåga som 

kräver mycket träning. Även Kempe och West (2010) behandlar ämnet notläsning och de 

redogör för hur vi, framförallt i skolans värld, länge använt oss av symboliska system som 

representationer av olika fenomen. Traditionellt sett har utbildning handlat om att lära sig 

tolka och förstå abstrakta kunskapsrepresentationer i språk eller bilder snarare än om att 

utveckla kunskap genom direkta sinnliga erfarenheter menar de. Vidare anser de att 

symboliska system aldrig kan utgöra fullständiga avbildningar av fenomenet de representerar. 

Notsystemet och dess symboler är ett sådant exempel, där noterna är en representation av 

klingande musik. Kempe och West konstaterar att moment som involverar noter utgör en 

betydande del av instrumentalundervisningen. De menar att forskningen visar att notstället 

ofta står i centrum under lektionerna vilket får konsekvenser för vilken kunskap som 

utvecklas hos eleverna. Konsekvensen av sådan undervisning kan bli att eleven uppfattar 

musik som strikt matematisk och exakt medan klingande musikalisk gestaltning inte alls är så 

regelbunden som notbilden antyder. Denna dubbeltydighet gör att det krävs lång tid av 

träning för att kunna tolka en notbild menar Kempe och West. Vidare liknar de notbilden vid 

skriftspråket och påpekar att språkets prosodi inte framkommer i texten, precis som att 

musikens frasering inte framkommer i notbilden. Med utgångspunkt i detta resonemang erfar 

de att elever som lär sig spela på gehör tidigare utvecklar en känsla för frasering då detta lärs 

in genom lyssning och härmning. Om eleven spelar en melodi efter notbilden utan att ha 

någon tydlig inre bild av hur det ska låta blir denne beroende av att läraren bekräftar om 

eleven spelar rätt eller fel menar de. Att noter, som musikteoretisk representation av 

klingande musik, enligt Kempe och West får en stor plats i instrumentalundervisningen gör 

att litteratur kring ämnet notläsning är relevant att ta upp i föreliggande studie.  

2.2 Forskning inom området 

Genom kvalitativa intervjuer och videoobservation av fem lärare har Zimmerman Nilsson 

(2009) undersökt musiklärares val av innehåll och tillvägagångssätt i undervisningen då de 

undervisar i ensemble och gehörs- och musiklära på gymnasiet. Även om det är 

gymnasieämnen som studeras är resultatet i vissa hänseenden av intresse för föreliggande 

studie. Detta då den behandlar musikteori som eget ämne (gehörs- och musiklära) och då det i 

kursen ensemblespel visar sig förekomma musikteoretiska element. Resultatet visar att lärarna 

väljer mellan två olika upplägg för undervisningen. Det första valet innebär att läraren låter 

innehållet styra metoden. Med det menas att läraren har ett förutbestämt innehåll som sedan 

gestaltas på olika sätt. Att läraren väljer att lyfta fram ett fixerat innehåll på olika sätt 

uttrycker en avsikt om att vilja skapa reflektion hos eleverna menar Zimmerman Nilsson. Det 

andra valet innebär att aktiviteten i stället utgör grunden för det innehåll som presenteras. 

Läraren förhåller sig i det här fallet mer flexibelt till innehållet och det är aktiviteten, utifrån 

elevens förutsättningar, som är utgångspunkten för lektionen. Studiens resultat visar att 

lärarnas fokus, oavsett val av lektionsupplägg, övervägande är tekniskt och hantverksmässigt 

och Zimmerman Nilsson menar att det helhetsupplägg som lärarna själva betonar i 

intervjuerna inte går att urskilja i den observerade undervisningen. De lyfter i stället fram 

sekvenser som inte relateras till något större musikaliskt sammanhang menar hon. I resultatet 

framgår heller inte att undervisningen möjliggör någon tillämpning av teoretiska kunskaper i 

musicerandet, vilket kursplanen i gehörs- och musiklära betonar vikten av. 

 

Holgersson (2011) berör också till viss del lärares val av lektionsinnehåll. I sin 

doktorsavhandling har han syftet att nå en djupare förståelse av hur musikerstudenter förhåller 

sig till kunskap som distribueras vid den enskilda instrumentalundervisningen. Han har 
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intervjuat och observerat lektioner med åtta studenter vid en kandidatutbildning i musik. 

Utöver observationerna var studenterna och deras lärare ombedda att föra loggbok i samband 

med de observerade lektionspassen. Avhandlingen utforskar inte i första hand integrering av 

musikteori på instrumentallektioner som föreliggande studie, men berör ändå detta område då 

forskaren i resultatet redovisar ett sidoresultat som han anser viktigt att uppmärksamma. 

Holgersson ser på instrumentalundervisningen som en kulturell mötesplats och i studiens 

resultat framkommer både instrumentspecifika och genrespecifika skillnader och variationer i 

undervisningen. Till exempel framkom att det inom jazztraditionen fokuseras mycket på 

harmonik, utforskande och improvisationskonst medan det i den klassiska genren lades mer 

tid på utvecklandet av spelteknik. I högre grad än jazzmusikerna förhåller sig de klassiska 

musikerna i studien till redan färdigkomponerad musik. Notbild och notation får således olika 

funktioner beroende på vilken genre musikerna ägnar sig åt menar Holgersson. 

 

I sin studie har Daniel och Parkes (2017) undersökt vilka faktorer instrumentallärare själva 

anser är mest avgörande för hur de undervisar och för vilket innehåll de väljer att arbeta med i 

enskild undervisning. Studien undersöker enskild undervisning på avancerad nivå och 54 

instrumentallärare från fyra länder deltog. Resultatet visar att lärare med pedagogisk 

utbildning anser att deras utbildning har stor betydelse för hur de undervisar idag. Detta 

skiljer dem således från instrumentallärare utan pedagogisk utbildning, men trots denna 

skillnad lärarna emellan visar analysen av insamlade data att några faktorer värderas högt 

oavsett nivå av pedagogisk utbildning. De faktorer som lärarna i högsta grad menar påverkar 

hur de undervisar är i första hand: lärarens tidigare lärare samt egna erfarenheter av 

undervisning och utveckling genom att jobba med att undervisa. 

 

Davidson och Luptons studie (2016) handlar om hur studenter upplever 

musikteoriundervisning. Till skillnad från ovanstående studie utforskas här musikteori som 

eget ämne. Studien gjordes under en musikteorikurs som tidigare haft ett traditionellt upplägg 

där lektionerna handlade om att analysera västerländsk konstmusik från barocken fram till den 

moderna konstmusiken. Kursen designades om med fokus på komposition, framträdande, 

analys, lyssning och diskussion och ett av målen med kursen var att utvidga uppfattningarna 

av musik, arbeta tillsammans och jobba med många olika genrer. Studiens syfte var att få en 

bild av hur studenterna upplevde undervisningen i den nya kursen. I resultatet framkommer 

bland annat hur studenterna under sina intervjuer beskriver hur de till viss del känner sig 

obekväma med den nya undervisningen och att de känner sig ovana inför att arbeta med 

musikteori, komposition och uppspel integrerat på detta nya sätt. Trots detta tycker flera 

studenter att det är positivt att utmanas utanför sin ”comfort zone” och menar att detta i 

slutänden var mycket lärorikt. I resultatet fanns även beskrivningar av hur studenter upplevde 

att integrationen av flera ämnen gjorde dem mer självständiga och de ”lärde sig själva” i 

stället för att läraren lärde dem saker om musikteori. Även om Davidson och Luptons 

forskning inte direkt kopplas till instrumentalundervisning kan den ändå vara intressant i 

föreliggande studie då de poängterar att denna form av integrerande och 

sammanhangsskapande musikteoriundervisning är möjlig att tillämpa i all form av 

musikundervisning. Till skillnad från ovanstående studie har Ahlman (2014) i sin 

magisteruppsats ett lärarperspektiv. Han har undersökt vad kunskap i musik kan innebära och 

vad musiklärare har för förhållningssätt i frågan. I studien har han intervjuat två musiklärare 

verksamma i grundskolan och i resultatet framkommer att båda musiklärarna värderar 

teoretiska kunskaper lägre än musikaliskt uttryck. Musikhistoria och musikteori måste enligt 

lärarna kopplas till någon annan del i undervisningen för att undervisningen ska bli 

betydelsefull. Vidare framkommer i hans studie att lärarna ofta pratar om teoretiska 

lektionsmoment i negativa ordalag och att de använder uttryck som ”själlöst” och ”tråkigt”. 
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Ahlman beskriver hur lärarna ger uttryck för att det kan vara ett bekymmer att teoretiskt 

undervisningsinnehåll ibland sker på bekostnad av möjligheten att musicera. Även om de 

båda lärarna i studien upplevs värdera kunskaper olika högt pratar de ändå om musik som ett 

slags helhetsämne där undervisningen handlar om att knyta samman olika kunskaper menar 

Ahlman. 

 

Genom en enkät har Bulut (2010) vid Nigde Universitet i Turkiet genomfört en studie som 

syftar till att mäta musikstudenters kunskapsnivå i notation. Frågorna handlade om att namnge 

och förklara funktionen hos flertalet tecken vilka kan sägas vara grundläggande för notation. 

Exempel på några företeelser som behandlades i enkäten var klaver, notsystem, notvärden, 

pausvärden, tonartssignaturer, förtecken, oktavmarkeringar och ornamenttecken. För att 

presentera insamlade data illustrerades svaren i tabeller och resultaten visade att majoriteten 

av studenterna hade relativt låga kunskaper i notation. Det var enligt Bulut många studenter 

som varken kunde namnge symbolerna eller förklara dess funktion på ett korrekt sätt.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Presenterad litteratur inom området är till stora delar eniga om att musikämnet är omfattande 

och komplext samt att undervisningen innehåller, eller bör innehålla, många olika delar 

(Forstås, 2002; Elliott, 1995; Hallam, 1998). Detta för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna musicera. Samtidigt som det i 

litteraturen finns uppfattningar om att musikämnets alla delar bör finnas med i 

instrumentalundervisningen framkommer i Ahlmans (2014) magisteruppsats att lärarna i hans 

studie, även om de föredrar ett helhetstänk i musikämnet, anser att musikteoriundervisning 

ofta sker på bekostnad av musicerandet. Detta i kombination med Buluts (2010) studie som 

visar att musikstudenter generellt har låga kunskaper i musikteori gör mig nyfiken på att 

utforska ämnet vidare. Att undersöka lärares förhållningssätt till musikteori i 

instrumentalundervisning hoppas jag därför kan synliggöra olika aspekter av ämnet, något 

som i slutänden kan ge en djupare förståelse till hur musikteoriundervisning kan bedrivas. 

Som violinist blir det för mig särskilt intressant att undersöka just fiollärares förhållningssätt 

till ämnet och i föreliggande studie riktas därför fokus mot hur några fiollärare erfar 

fenomenet musikteori i fiolundervisning. Detta hoppas jag leder till en ökad medvetenhet 

kring ämnet, något jag tror kan vara till nytta både för mig själv och för andra fiol- och 

instrumentallärare.  

 

Syftet med studien är att undersöka lärares förhållningssätt till musikteori i fiolundervisning 

på kulturskola eller annan frivillig institution för musik. Mina forskningsfrågor är: 

 

1. Hur definierar fiollärarna begreppet musikteori? 

2. Vilka musikteoretiska element erfar fiollärarna att de integrerar i undervisningen? 

3. Hur erfar lärarna att de arbetar med musikteori i fiolundervisningen? 

4. Vilka svårigheter förknippar lärarna med fenomenet musikteori i fiolundervisning?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs studiens 

kunskapsteoretiska perspektiv interpretativism och sedan följer en beskrivning av studiens 

vetenskapsfilosofiska perspektiv fenomenologi. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteorietiska perspektiv 

Bryman (2011) förklarar begreppet konstruktionism och menar att ett konstruktionistiskt 

synsätt utgår från att den sociala verkligheten består av konstruktioner. De kategorier 

människan använder sig av för att förstå sin verklighet anses vara konstruerade i samspelet 

människor emellan och anses vara i ständig förändring. Interpretativism är en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt som enligt Bryman (2011) bygger på förståelse och tolkning. 

Denna syn på kunskap formulerades som ett alternativ till det naturvetenskapliga 

förhållningssätt som dominerat forskningen under lång tid. Bryman menar att den 

interpretativistiska inriktningen formats av flera tanketraditioner, men att det finns vissa 

gemensamma drag. En gemensam uppfattning är att det finns skillnader mellan 

naturvetenskapens studieobjekt och samhällsvetenskapens. Då samhällsvetenskapen studerar 

den sociala verkligheten, bestående av människor och deras institutioner, krävs en logik som 

speglar det som är speciellt för människor. Forskare med ett interpretativistiskt synsätt strävar 

således efter att fånga subjektiva innebörder i sociala handlingar menar Bryman. 

Konstruktionism och interpretativism är lämpliga utgångspunkter i föreliggande studie då 

fiollärares upplevelser av musikteori i fiolundervisning ska undersökas utifrån den sociala 

verklighet lärarna verkar i och då studien ligger inom det samhällsvetenskapliga fältet. Synen 

på forskningsresultaten i föreliggande studie är av induktiv karaktär. Med detta menas att de 

praktiska forskningsresultaten i sig själva genererar teorier och att någon teori eller hypotes 

således inte är uppställd i förväg (Bryman, 2011). 

3.2 Fenomenologi 

Tidigare nämndes att föreliggande studie utgår från en interpretativistisk syn på kunskap. Då 

denna kunskapssyn fordrar tolkning och förståelse av ett subjektivt innehåll används 

fenomenologi som tolkningsperspektiv. Ordet fenomenologi kommer från grekiskan och har 

betydelsen ”läran om det som visar sig för medvetandet” (NE, 2018). Enligt Bengtsson (2005) 

ses Edmund Husserl som en nyckelperson inom fenomenologin. Husserls filosofiska 

utveckling kan delas in i flera faser vilket har medfört en viss variation inom fenomenologin. 

Att fler filosofer genom tiderna bidragit med fler inriktningar gör att fenomenologin, enligt 

Bengtsson, aldrig varit helt enhetlig. Med anledning av denna variation kan fenomenologin 

med fördel benämnas som en rörelse snarare än ett monolitiskt block menar Bengtsson, och 

han använder ordet fenomenologier för att tydliggöra att det finns skillnader i innehåll. 

Husserls fenomenologi utgör tolkningsperspektiv i föreliggande studie och för enkelhetens 

skull används därför begreppet fenomenologi i stället för Bengtssons begrepp 

fenomenologier.   

 

En aspekt som förenar den fenomenologiska rörelsen och gör att vi ändå kan prata om 

fenomenologi som en tanketradition är uppropet ”gå tillbaka till sakerna själva” (s. 11) som 

myntades av Edmund Husserl 1901 (Bengtsson, 2005). Bengtsson menar att det är lätt att tro 

att denna formulering uppmanar till att verkligheten skall undersökas som om den bestod av 

objektiva fakta. Så är inte fallet inom fenomenologin, utan han förklarar att studiet av 

objektets natur förutsätter att hänsyn tas till subjektet som betraktar objektet. De ”saker” som 

Husserl talar om är aldrig saker i sig själva, utan för att vara något behöver de någon att visa 

sig för. De saker som avses i fenomenologin är således saker som fenomen, alltså ”så som de 
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visar sig för någon” (s. 12). I föreliggande studie är musikteori fenomenet som skall 

undersökas och för att fenomenet skall ”visa sig” behöver det betraktas av ett subjekt. Detta 

ömsesidiga beroende mellan objekt och subjekt är centralt för den fenomenologiska rörelsen.   

 

Bengtsson (2005) menar att det inom fenomenologin inte går att dra slutsatser om fenomen 

utan att ta hänsyn till en mängd aspekter. Faktorer som betraktarens perspektiv och föremålets 

olika tänkbara egenskaper utgör nämligen flera möjliga presentationer av samma föremål 

menar han. Fenomenologisk forskning kräver således ett öppet förhållningssätt till det som 

observeras och ger inga generella svar. Det finns också en misstänksamhet mot färdiga, 

avgränsande forskningsmetoder som etablerar ett avstånd mellan vetenskap och det levda 

livet menar Bengtsson och han anser att fenomenologisk forskning inte bör fokusera på 

metoden utan på fenomenet i sig. Sander (1999) framhåller att utmärkande för fenomenologin 

är just dess speciella metod. Grovt beskrivet handlar den om att forskaren måste åsidosätta 

sina egna kunskaper och antaganden om världen. Detta för att vi ska kunna erfara det 

studerade objektet så som det egentligen presenterar sig för oss. Utifrån dessa resonemang 

söker jag i det här arbetet synliggöra och beskriva fenomenet musikteori i fiolundervisningen 

så djupgående som möjligt utan att påverkas för mycket av mina egna föreställningar om 

fenomenet.  

3.2.1 Intentionalitet 

Ovan beskrevs att det inom fenomenologin finns ett ömsesidigt beroende mellan objekt och 

subjekt. Karlsson (1999) tar också upp detta och menar att objektiva fakta alltid måste 

presenteras i relation till något subjektivt, som ett medvetande eller en förståelse, och att det 

utan denna relation över huvuttaget inte är möjligt att prata om ”något” som ett objektivt 

faktum.  

I relationen mellan objekt och subjekt är intentionalitet ett centralt begrepp. Med 

formuleringen ”världen är för människan först och främst meningsfull” (s. 337), söker 

Karlsson beskriva hur människans medvetande alltid är riktat mot något eller medvetet om 

något. Det är medvetandets riktadhet som benämns med begreppet intentionalitet och han 

menar att detta hänger samman med mening och meningsskapande. Intentionaliteten, eller 

meningsskapandet, sammanlänkar fenomenet med subjektet som betraktar det. Någontings 

mening – det menade – förutsätter ett subjektivt förhållningssätt. I föreliggande studie riktas 

informanternas medvetande mot fenomenet musikteori. Som forskare riktats mitt medvetande 

mot samma fenomen, men min utgångspunkt blir hur informanterna erfar fenomenet. 

Informanternas erfaranden är de aspekter av fenomenet musikteori som de väljer att rikta sitt 

medvetande mot och således tillskriver mening. 

3.2.2 Livsvärld 

Som ordet antyder handlar begreppet livsvärld om ett synsätt där livet och världen utgör en 

enhet. Livet är världsligt och världen är en levd värld. Livsvärlden kan således förstås som det 

handlingssammanhang där vårt liv utspelar sig (NE, 2018). Livsvärldsbegreppets betydelse 

för modern filosofi och samhällsvetenskap har enligt Bengtsson (2005) sitt ursprung hos 

Husserl men han framhåller att fler filosofer inom fenomenologin har bidragit till begreppets 

utveckling. Bengtsson menar att vi är oskiljaktiga ifrån livsvärlden, då den utgör den konkreta 

verklighet vi befinner oss i, förhåller oss till och delar med andra. Han förklarar detta på 

följande sätt: 
Livsvärlden är den värld som vi alltid redan lever i tillsammans med andra 

människor och som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till. Livsvärlden är 

således en social värld med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering 

av livet, traderat från människa till människa. (Bengtsson, 2005, s. 18). 
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Vidare menar Bengtsson att vi i livsvärlden inte kan se på föremål som enskilda enheter utan 

måste ta dess spelrum av möjligheter i beaktande. Alla föremål vi hanterar eller intresserar oss 

för relaterar och hänvisar till ytterligare föremål utanför den aktuella omgivningen. Varje 

människas livsvärld är unik och utifrån den egna livsvärlden tillskriver vi föremål eller 

fenomen mening och erfar dem i förhållande till varandra. Bengtsson framhåller livsvärlden 

som en komplex verklighet bestående av både fysiska och psykiska egenskaper där de fysiska 

föremålens alla egenskaper flätas samman med människans kognitioner, sinnlighet, 

emotioner, socialitet och kroppslighet. 

 

Den egna och andras livsvärldar är möjliga att undersöka menar Bengtsson. Dock behöver 

forskaren komma ihåg att denne själv ofrånkomligt är en del av livsvärlden. Att studera den 

helt och hållet utifrån är därför inte möjligt. Med ett livsvärldsperspektiv på forskning 

studeras fenomen så som de visar sig i sin fulla konkretion för lika konkret existerande 

människor säger han. För att göra detta menar Bengtsson att forskningen behöver präglas av 

öppenhet för livsvärldens mångfald av egenskaper, värden och dimensioner. I denna studie 

möjliggör detta perspektiv en beskrivning av fenomenet musikteori utifrån de intervjuade 

fiollärarnas egna livsvärldar.           

 

  



 16 

4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, val av metod för insamling 

av data och analysmetod. Här redogörs också för studiens design beträffande urval av 

informanter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapsteoretiska grunderna för föreliggande studie följt av 

valda metoder. 

4.1.1 Val av forskningsansats 

Bryman (2011) beskriver kvantitativ och kvalitativ forskning som två olika 

forskningsstrategier vilka på flera sätt skiljer sig åt. Kvantitativ forskning handlar om att 

samla in numeriska data via enkäter eller strukturerade intervjuer, data som ska vara 

kvantifierbar. Vidare läggs vikt vid prövning av teorier, ett så kallat deduktivt synsätt. 

Kvalitativ forskning å andra sidan fokuserar enligt Bryman mer på ord än på siffror och har 

ett induktivt synsätt på relationen mellan forskning och teori. Kvalitativ forskning föredrar att 

lägga vikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, en verklighet som 

anses vara i ständig förändring. Även här skiljer sig strategierna åt menar Bryman då 

kvantitativ forskning i stället har ett naturvetenskapligt, objektivt förhållningssätt till det som 

studeras. Då föreliggande studie handlar om att undersöka fiollärares förhållningssätt till 

fenomenet musikteori utifrån deras egen livsvärld blir forskningsansatsen i det här arbetet av 

kvalitativ karaktär. Som det nämnts ovan är ett induktivt synsätt förenligt med den kvalitativa 

forskningsansatsen. Föreliggande studie har ingen teori uppställd i förväg utan antaganden 

förväntas bildas ur insamlade data. Det är inte säkert att någon ny teori genereras i 

föreliggande studie, men förhållningssättet till teoribildningen är likväl induktivt. 

4.1.2 Val av forskningsmetod 

För insamling av data inom kvalitativ forskning är intervju en vanlig metod. Gemensamt för 

kvalitativa intervjuer är att tyngden läggs på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt 

samt att denne får lov att röra sig i olika riktningar under intervjuns gång. Detta eftersom det 

ger kunskap om vad intervjupersonen upplever som viktigt. Vidare är kvalitativa intervjuer 

ofta flexibla och följsamma eftersom intresset är riktat mot intervjupersonens ståndpunkter 

och inte bara speglar forskarens intresse (Bryman, 2011). Bjørndal (2005) nämner intervjuer 

som en adekvat metod för kvalitativ forskning. Han menar att intervjun är ett av de bästa 

sätten att ta del av en annan persons tankar och upplevelser och samtalet möjliggör för 

forskaren att sätta sig in i intervjupersonens perspektiv. Utifrån dessa resonemang upplevs 

kvalitativ intervju vara en passande metod för det här arbetet. 

 

Inom kvantitativ forskning kan strukturerade intervjuer användas och dessa fungerar i princip 

på samma sätt som enkäter. Forskaren vill få svar på tydligt formulerade frågeställningar och 

intervjuerna är väl strukturerade för att garantera ett mätbart resultat (Bryman, 2011). Som 

motsats till den strukturerade intervjun nämner Bryman ostrukturerad intervju. Vid en 

ostrukturerad intervju tillåts intervjupersonen associera fritt utifrån några teman, något som 

liknar ett vanligt samtal. Mellan strukturerad och ostrukturerad intervju befinner sig den 

semistrukturerade intervjun. I en sådan är frågor bestämda på förhand, ofta strukturerade som 

teman, men ordningsföljden på frågorna i forskarens intervjuguide kan varieras och 

intervjupersonen har frihet att svara på frågorna på sitt eget sätt. Det finns även utrymme för 

forskaren att ställa följdfrågor till de svar som denne finner intressanta. Johansson och 

Svedner (2001) framhåller att det i en semistrukturerad intervju är viktigt att intervjupersonen 
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får chansen att ge så uttömmande svar som möjligt och att frågorna därför bör anpassas för att 

möjliggöra detta.  

 

Eftersom föreliggande studie handlar om att söka beskriva lärares förhållningssätt till ett 

specifikt fenomen och då det finns frågeställningar knutna till studiens syfte kan en 

ostrukturerad intervju riskera att bli för öppen. Då den strukturerade intervjun är mer 

tillämpningsbar inom kvantitativ forskning är den heller inte aktuell i föreliggande studie. 

Semistrukturerade intervjuer passar det här arbetet bättre då de förutbestämda frågorna kan 

ringa in studiens syfte och svara på forskningsfrågorna samtidigt som svaren kan fördjupas 

med hjälp av följdfrågor. Fiollärarna kan svara fritt på frågorna och på så sätt synliggörs vad 

de själva tycker är viktigt att prata om. Att ställa relativt öppna frågor ligger även i linje med 

ett induktivt förhållningssätt då svaren inte kan förutsägas och analysen av data således kan 

leda in på nya vägar. 

4.1.3 Val av analysmetod 

I föreliggande studie används tematisk analys. Detta beskrivs som en flexibel och användbar 

analysmetod vilken kan bidra till att identifiera och redogöra för mönster i data (Braun och 

Clark, 2006). Braun och Clark framhåller att begreppet tematisk analys kan ses som en 

enhetlig metod även om begreppets innebörd varierat i olika sammanhang. Många 

analysmetoder som givits andra namn är trots allt i grunden tematiska förklarar de, en 

omständighet som kan vara orsak till att vissa upplever oklarhet kring begreppet. Braun och 

Clark framhåller vikten av att forskaren redogör för tillvägagångssättet av sin analys för att 

möjliggöra utvärdering och granskning av forskningen. De menar också att det är viktigt att 

val av analys speglar studiens syfte och forskningsfrågor, men betonar samtidigt att ett vanligt 

misstag i användandet av metoden är att låta förutbestämda parametrar färga analysen. En 

tematisk analys bör således genomföras på ett fritt sätt, utan förutfattade meningar. Tematisk 

analys är inte bunden till något specifikt teoretiskt ramverk utan går att använda inom flera 

perspektiv och kan anpassas till forskningen på olika sätt menar författarna. Att den tematiska 

analysen är flexibel i sin process gör att den är väl förenlig med föreliggande studies 

fenomenologiska utgångspunkt.  

4.2 Design av studien 

I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av informanter 

Kvale och Brinkman (2017) menar att det inte finns något tydligt svar på hur många 

informanter som behövs till en intervjustudie. Om antalet intervjupersoner är för litet kan det 

vara svårt att dra några generella slutsatser medan ett för stort antal kan göra att det blir svårt 

att få till några djupgående analyser menar de. Hur många intervjupersoner som behövs beror 

således på studiens syfte och vad som krävs för att kunna svara på forskningsfrågorna (Kvale 

och Brinkman, 2017). Syftet i denna studie handlar om att utforska fiollärares förhållningssätt 

till musikteori utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och utifrån informanternas egen 

livsvärld. Studien gör inget anspråk på att dra några generella slutsatser utan söker på ett så 

grundligt sätt som möjligt beskriva deras erfarenheter och upplevelse av fenomenet 

musikteori. Med detta i åtanke och på grund av studiens omfattning har tre informanter valts 

ut med en förhoppning om att antalet ska möjliggöra en mer djupgående analys av 

intervjuerna. 
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Ett målinriktat urval handlar om att forskaren söker en överensstämmelse mellan studiens 

forskningsfrågor och urvalet av informanter. Ett målinriktat urval innebär således att 

forskaren väljer ut personer som denne tror har relevants för studien och som kan ge svar på 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I föreliggande studie har informanterna valts ut enligt 

följande kriterier:  

• De ska vara verksamma fiollärare vid kulturskola eller motsvarande frivillig 

institution för musik. 

• De ska ha pedagogisk utbildning. 

• De ska undervisa elever i alla åldrar från ett nybörjarstadium till och med 

gymnasieålder.  

 

För att eventuellt få ett mer allsidigt resultat valde jag att intervjua fiollärare med olika 

genrebakgrund och olika genus. Nedan följer en kort presentation av studiens informanter 

vilka har avidentifierats av etiska skäl. 

 

Lärare A är en kvinna i 40-års åldern som varit verksam som fiollärare i ca 25 år. Hon 

undervisar både i klassisk musik och folkmusik. 

 

Lärare B är en man 50-års åldern som varit verksam som fiollärare i ca 20 år. Han undervisar 

mest folkmusik. 

 

Lärare C är en kvinna i 50-års åldern som varit verksam som fiollärare i ca 25 år. Hon 

undervisar mest klassisk musik. 

4.2.2 Datainsamling 

Första kontakten med informanterna togs via mail där syftet med studien presenterades 

tillsammans med en förfrågan om medverkan (bilaga 1). När de tackat ja följde en del mail- 

och telefonkontakt för att hitta tid och plats för intervjuerna. Väl på plats fick informanterna 

mer ingående information om studien samt ett kontrakt om samtycke för underskrift (bilaga 

2). Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser och tog mellan 35 

och 60 minuter att genomföra. För dokumentation användes en ljudinspelningsapparat samt 

en mobiltelefon med ljudupptagning, den senare fungerade som backup.  

 

Vid intervjuerna ställdes frågor om fenomenet musikteori till informanterna utifrån den 

intervjuguide som finns bifogad i det här arbetet (bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden var 

utformade med studiens syfte i åtanke och med avsikten om att få svar på tillhörande 

frågeställningar. Den fungerade även som stöd för samtalet och bidrog till att rikta 

informantens fokus mot fenomenet musikteori. Intentionen var att låta intervjupersonerna tala 

fritt i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som jag emellanåt ställde följdfrågor. Syftet 

med följdfrågorna var att fördjupa resonemangen kring intressanta frågor och för att undvika 

eventuella missförstånd. Ordningen på frågorna varierades utifrån vilka vägar samtalet tog. 

4.2.3 Bearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Ljudfilerna spelades då upp i 

långsammare hastighet och allt som sades skrevs ner i ett dokument på datorn. Tidpunkter 

markerades med jämna mellanrum för att göra det lättare att senare gå tillbaka och lyssna på 

särskilda avsnitt igen. Viss redigering gjordes för läsbarhetens skull och upprepningar och 

harklingar utelämnades från texten. Vid de tillfällen då intervjupersonen gjorde rörelser för att 

beskriva något har detta noterats. 
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Insamlade data bearbetades sedan med hjälp av tematisk analys. Analysen är uppdelad i sex 

faser vilka under analysprocessen går i varandra: 

• I fas ett bekantar sig forskaren med materialet, något som i det här arbetet handlade 

om att lyssna igenom de inspelade intervjuerna och läsa igenom transkriptionerna. 

Några första tankar och idéer som dök upp ur materialet skrevs ned. 

• Fas två innebär kodning av data. Detta skedde genom att varje segment av intervjuerna 

kokades ner till den mest elementära enhet som kunde hittas, en slags kod. Koden 

skapades på ett sätt som upplevdes meningsfullt i förhållande till fenomenet 

musikteori och skrevs i marginalen på pappret till de transkriberade intervjuerna. 

Exempel på koder som användes är ”förståelse” och ”prioritering av innehåll”.  

• I fas tre sorterades koderna med hjälp av en mindmap (bilaga 4), något som 

synliggjorde sammanhang mellan koderna och därigenom gav upphov till potentiella 

teman. Några teman upplevdes vara mer övergripande medan andra bildade 

underteman. Braun och Clark (2006) menar att intentionen bör vara att alla koder på 

ett eller annat sätt kategoriseras under något tema. De koder som till synes inte passar 

in någonstans kan tillsvidare bilda ett ”diverse-tema” menar de, ett tillvägagångssätt 

som även användes i föreliggande studie.  

• I fas fyra lästes koderna i varje tema igenom. Detta för att se huruvida de bildade ett 

enhetligt mönster eller om temat i sig behövde omarbetas.  

• I fas fem förfinades och definierades teman ytterligare och de lästes igenom med 

studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke. Denna fas innebar också att 

arbetsnamnen på några teman byttes ut och ersattes med nya. De slutgiltiga namnen 

ska nämligen enligt Braun och Clark vara koncisa, slagkraftiga och lätta att förstå.  

• Fas sex handlar om att utifrån data och teman skriva ihop sitt resultat på ett tillförlitligt 

och relevant sätt.  

 

Den tematiska analysen är enligt Braun och Clark (2006) inte en linjär process som går från 

fas till fas i tur och ordning utan rör sig fram och tillbaka mellan faserna i en cirkulär process, 

en metod som tillämpades i föreliggande studie. 

 

Frågorna som under intervjun ställdes till intervjupersonerna bidrog till att ringa in studiens 

ämnesområde. Den tematiska analysen bidrog samtidigt till ett öppet förhållningssätt till 

materialet där intressant innehåll och teman uppstod under analysprocessen. Eftersom 

föreliggande studie har en induktiv karaktär är den tematiska analysen passande då insamlad 

data i sig själv förväntas generera antaganden utan att någon hypotes är uppställd i förväg. 

Analysen kunde dock inte göras helt förutsättningslöst eftersom hänsyn måste tas till studiens 

syfte och frågeställningar samt fenomenet för undersökningen, musikteori. 

4.2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har sammanställt regler och riktlinjer för forskning. Hänsyn behöver 

tas till särskilda lagar och riktlinjer då forskning involverar människor menar de. Människor 

ska fritt kunna välja om de vill delta i en forskningsstudie och för att kunna ta ställning till 

detta behöver de först tillräckligt med information om studien, gärna både skriftligt och 

muntligt. För att genomföra forskningen behövs enligt Codex (2018) sedan ett samtycke från 

deltagaren. Samtycket ska på ett eller annat sätt dokumenteras. I samband med en förfrågan 

om medverkan i föreliggande studie skickades information om forskningen till informanterna. 

Informationen bestod av en presentation av studiens ämnesområde och syfte, samt 

redogörelse för aktuell forskningsmetod (bilaga 1). I utskicket betonades även att deltagandet 

var frivilligt och att personen när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Informanten 

skrev också under en samtyckesblankett innan intervjun tog sin början (bilaga 2). 
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Tillvägagångssättet i det här arbetet ligger således i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer. 

Även Bryman (2011) behandlar forskningsetik och han betonar vikten av att förvara 

personuppgifter och annat material på ett så säkert sätt som möjligt. Vidare nämner han att det 

inom kvalitativ forskning kan vara svårt att hålla deltagarna helt anonyma då platser och 

personer kan gå att identifiera i intervjuutskrifter och han menar att forskaren behöver vara 

införstådd med denna problematik. Användningen av fingerade namn kan vara ett 

tillvägagångssätt som säkrar konfidentialitet menar Bryman. I det här arbetet har 

informanterna avidentifierats för att skydda deras identiteter. Allt material, så som 

ljudinspelningar och transkriptioner, har dessutom förvarats på ett sätt som gör att obehöriga 

inte kunnat ta del av det.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar upp reliabilitet och validitet, två viktiga begrepp inom forskning. Dock 

framhåller han att begreppen kan vara svåra att använda inom kvalitativ forskning eftersom 

dessa studier inte handlar om mätning. I sådana framkommer dessutom inte några absoluta 

svar eller enhetlig bild av verkligheten. På grund av detta används inom kvalitativ forskning i 

stället begreppen giltighet och tillförlitlighet. Tillförlitlighet handlar enligt Bryman om ifall 

forskningsprocessen beskrivs på ett ärligt och transparent sätt, samt huruvida beskrivningen 

av den sociala verkligheten är trovärdig. Bryman framhåller också att det i arbetet ska vara 

uppenbart att forskaren inte medvetet har försökt styra intervjupersoner genom ledande frågor 

eller låtit egna värderingar påverka resultatet. En studies giltighet, eller validitet handlar enligt 

Kvale och Brinkman (2017) om ifall studien mäter det den är avsedd att mäta. De ser 

validiteten som något som ska genomsyra hela forskningsprocessen samt innebära ett ständigt 

ifrågasättande hos forskaren när denne kontrollerar forskningsresultatens trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Föreliggande studie kan anses vara tillförlitlig då alla steg i forskningsprocessen beskrivs på 

ett så tydligt och transparent sätt som möjligt. Informanterna har också valts utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor vilket medför att genererad empiri är relevant i förhållande till 

studiens frågeställning. Studien utger sig inte för att dra några allmängiltiga slutsatser utan 

söker enbart beskriva hur informanterna upplever fenomenet musikteori utifrån deras egna 

livsvärldar. För tillförlitlighetens skull vill jag som forskare beskriva deras sociala verklighet 

så noggrant och tydligt som möjligt utan att färgas för mycket av mina egna åsikter och 

förutfattade meningar. Den intervjuguide som användes gör att studien kan tillskrivas en grad 

av giltighet. Detta eftersom intervjuguiden medförde att intervjufrågorna på ett tydligt sätt kan 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

 

  



 21 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med tre 

fiollärare gällande fenomenet musikteori. Resultatet presenteras i fyra teman: Fiollärarnas 

definition av begreppet musikteori, Att arbeta med musikteori i fiolundervisning, Val av 

musikteoretiskt lektionsinnehåll och Svårigheter med musikteori i fiolundervisningen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Fiollärarnas definition av begreppet musikteori 

Lärare A definierar musikteori som en förmåga att teoretiskt förstå musik och hon menar att 

det både kan handla om att tyda en notbild och om att tyda en ljudbild. Lärare B associerar 

musikteori till grammatik och kommer framförallt att tänka på noter. Hans definition och 

association kring begreppet musikteori erfar han påverkas en del av hans egen relation till 

ämnet. Följande citat visar på detta: 

 
Musikteori. Det jag tänker på spontant då, vilket jag studsar lite för nu när jag säger 

det högt, det är noter. Det är lite konstigt egentligen när jag tänker noter då. Som 

jädrigt krattig notläsare så krockar det ju egentligen lite. Men det är min första 

tanke att jag associerar till grammatik. Jag associerar själv till besvärligt tror jag. 

Jag har själv aldrig vart bra, det är absolut en akilleshäl. Notläsning och teori över 

huvud taget. (Lärare B) 

 

Lärare B framhåller att han i första hand associerar musikteori till noter och grammatik och 

citatet visar att han förvånas över denna association. Detta då han menar att han upplever 

ämnet som svårt och själv inte tycker sig ha tillräckliga kunskaper i musikteori. 

 

Lärare C förklarar att hon anser att definitionen av begreppet musikteori ska utgå från 

musiken själv. Hon menar att alla element som ingår i musiken måste förmedlas till eleven 

och att musiken i sig själv därför definierar vad som behöver läras och vad eleven har rätt att 

lära sig något om. Hon menar att musik inte bara ska förbli ett mysterium för eleverna, utan 

säger att det behövs en del kunskaper om musik för att tolkning ska vara möjligt. Hon 

sammanfattar sin definition av musikteori på följande sätt:  

 
Så musiken själv ger oss egentligen svaret på vad man borde få känna till som elev, 

och det tar jag på väldigt stort allvar. Jag tar musiken på allvar. Så då tänker jag att 

definitionen av musikteori, det blir det som du behöver för att göra musiken 

rättvisa. Knutet till toner, rytmer, harmonik, form, innehåll rätt och slätt. (Lärare C) 

 

Med denna formulering menar lärare C att musiken i sig själv är den faktor som avgör vilka 

musikteoretiska element som skall ingå i undervisningen och det är också utifrån musiken och 

dess beståndsdelar hon definierar begreppet. Vidare nämner hon några fenomen som exempel 

på vad innehåll i musik kan innebära och dessa är toner, rytmer, harmonik och form. 

5.2 Att arbeta med musikteori i fiolundervisning 

I detta tema redogörs för hur fiollärarna erfar att de arbetar med musikteori i sin undervisning. 

Aspekter som tas upp rör synen på musik som ett helhetsämne och hur lärarna erfar att de 

jobbar med elevernas förståelse för musik. 

5.2.1 Att se musik som ett helhetsämne 

Lärare C tycker det är viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla både hantverksmässiga 

kunskaper i fiolspel och kunskaper om musikens beståndsdelar. Lärare A för ett liknande 
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resonemang och framhåller att eleven behöver få tillägna sig de kunskaper om musik som 

krävs för att ”det ska bli spelbart”. Samtidigt påpekar hon att detta inte alltid måste innebära 

att eleven känner till alla musikteoretiska begrepp eller har en jättedjup förståelse, utan menar 

att det kan krävas en prioritering i och med att tiden inte alltid räcker till.  

 

Lärare C redogör för sitt undervisningsupplägg och beskriver en modell som hon använder sig 

av. Den är uppbyggd kring fem ämnen vilka hon vill skall finnas närvarande i all hennes 

fiolundervisning. Samtliga ämnen behandlas på ett eller annat sätt vid varje lektionstillfälle 

och dessa är: övningar och musikstycken, lyssning, notläsning, musikskapande och 

konsertframträdande. Lärare C betonar vikten av att se musik som ett helhetsämne och menar 

att modellen hjälper till att säkerställa att hon får med för henne viktiga element i 

fiolundervisningen. Vidare uttrycker lärare C en frustration över att helheten i musikämnet 

ofta glöms bort. Hon beskriver hur hon i samband med att hon ville lära sig mer om 

improvisation och bli bättre på att lära ut detta läste om musikers förhållande till musikteori 

förr i tiden:  

 
Och så läste jag att på 1600-talet hade alla musiker full översikt över musiken. Allt 

man behövde för att kunna improvisera vad som helst i vilken slags 

ackordprogression som helst. Det var helt naturligt. Och vem är det som har den 

kunskapen idag? Jo, det är jazzmusikerna, organister och kompositörer. Men inte 

jag som utövare och det tycker jag är en jättestor förlust. Det måste jag säga. 

(Lärare C) 

 

Detta resonemang berör i första hand improvisation men lärare C beskriver också hur hon 

upplever att musiker förr i tiden i högre grad hade ett helhetstänk kring musik, något hon 

saknar idag. Hon kommenterar detta: ”Vi får ta tillbaka vårt eget fält, ta tillbaka musiken, äga 

musiken och liksom vara på insidan av musiken. Det är liksom det jag, ja”. I hennes värld har 

således violinister idag för lite kunskaper om musik, en omständighet som enligt henne bör 

ändras.  

5.2.2 Få eleverna att utveckla förståelse för musik 

Samtliga lärare i studien resonerar kring elevernas förståelse av musik. Lärare B beskriver hur 

han till en början vill undervisa i musikteori på ett så odramatiskt sätt som möjligt för att inte 

avskräcka eleverna. Han förklarar att det troligtvis är den egna relationen till ämnet som 

påverkar hans val av undervisningsmetod och framhåller att hans egna erfarenheter gör att 

han väljer att hålla de teoretiska aspekterna av undervisningen på en ytterst grundläggande 

nivå till en början. Han förklarar:  
 

Det är väl kanske så att jag inte vill göra nån grej av det. Att det inte är något 
konstigt. ’Längst ner är D- strängen och där uppe är A- strängen. Det är bara de två 

ett par veckor nu. Det är lugnt! Du kan bara titta nere eller uppe, ihålig eller svart.’ 

(Lärare B) 

 

Lärare B exemplifierar här hur han till en början väljer ett mer vardagligt språkbruk i stället 

för att använda begrepp som till exempel fjärdedel och halvnot. Detta motiveras utifrån en 

önskan om att presentera musikteori och notläsning på ett enkelt och tillgängligt sätt för 

eleven. Han förklarar också att han till en början använder notbilden mest som en hjälp för att 

eleverna skall komma ihåg den aktuella låten hemma men framhåller att han inte tycker det är 

jätteviktigt att eleverna förstår alla tecken i notbilden från första början. Han menar dock att 

det är bra om noterna finns med från ett tidigt stadium så att eleverna vänjer sig vid dem. 

Lärare A resonerar på ett liknande sätt men framhåller även att det kan vara olika från elev till 
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elev hur mycket musikteori de behöver förstå för att de ska kunna spela. Elever som inte har 

tillräckligt mycket hjälp av sitt gehör och således inte kan lyssna sig till hur musiken skall låta 

behöver kunna tolka notbilden, medan elever som känner sig trygga med att spela på gehör i 

stället kan lyssna sig till hur det ska låta utan att nödvändigtvis förstå sambandet mellan 

exempelvis tonartsbeteckning och fingermönster menar hon:  

 
Ja man tar ju det man måste ha med för att det ska bli spelbart. Sen är det inte 

säkert de vet vilken tonart de spelar i, men de vet i stället hur fingrarna ska sitta 

just i det här stycket. Det är inte säkert de förstår att det är E dur vi spelar i även 

om jag försöker få dem att förstå det sambandet. Mellan ton, förtecknen och hur 

det låter. (Lärare A) 

 

I detta resonemang ger lärare A ett exempel på hur hon upplever att eleverna inte alltid har en 

klar bild av sambandet mellan tonarter och fingermönster. Samtidigt kan det vara möjligt att 

spela ändå, även utan denna helhetsförståelse menar hon. Även lärare C redogör för sina 

tankar om elevernas förståelse. Hon upplever att det kan skapa stress hos eleverna ifall de 

känner att de alltid måste förstå lärarens förklaringar med en gång. Hon exemplifierar hur hon 

går tillväga för att undvika att eleverna ska känna denna stress:  

 
Om de säger ’jag förstår inte’ så säger jag bara ’Du skall faktiskt inte förstå 

någonting’, du ska bara få veta vad allt heter. Noterna har namn. De kommer bli 

dina bästa vänner. Tänk så trevligt att veta namnet på dina bästa vänner, eller hur? 

Och varför de har fått de namnen är för att de kom på att det var väldigt smart att 

ha samma namn som i alfabetet’. Och så A B C D E F G. Åh! Du kan det ju! 

Fantastiskt! Så jag gör det tillgängligt för dem, så dom ska slippa att förstå. Dom 

ska bara få namn. ’Ackordet på femte steget är så viktigt att det fick ett eget namn, 

faktiskt! Och den heter dominant. Du behöver inte förstå det. Det är bara ett namn. 

Det är ackordet på femte tonsteget. Det ska du bara få veta.’ (Lärare C) 

 

Lärare C beskriver här hur hon ibland tänker att eleverna bara skall få lära sig begrepp på 

olika fenomen, utan att nödvändigtvis behöva förstå hur de hänger ihop. I hennes livsvärld är 

det viktigt att eleven får lov att utveckla en vokabulär som gör det möjligt att prata om musik 

och förstå musik. Att tillägna sig djupare förståelse tar dock tid menar hon och i processen 

måste det därför vara okej att eleverna tillsvidare saknar förståelse och använder vardagsspråk 

för att beskriva musiken i stället för vedertagna begrepp. För att prata om musik med eleverna 

utan att krångla till det beskriver lärare C att hon ofta använder sig av metaforer eller andra 

typer av förenklingar. Till exempel menar hon att kärnan i harmoniken genom hela den 

västerländska musikhistorien kan sägas handla om förhållandet mellan tonika och dominant:  

 
Så är ju hela musikhistorien. Dominantackord kan ju vara otroligt många. Det kan 

vara dimackord och det kan vara bidominanter men det är fortfarande ett 

dominantackord, en slags dominant. Egentligen kan det vara mycket avancerat men 

egentligen, där ligger kärnan, alltså i fallet från femte till första steget. (Lärare C) 

 

Även om lärare C menar att det finns dominantackord av många olika slag och att harmonik 

ibland kan vara mycket avancerat säger hon samtidigt att detta kan förenklas för eleverna och 

bli till en form av musikalisk förståelse även utan användningen av alla musikteoretiska 

begrepp. Begreppet dominant till exempel, kan användas oavsett vilket typ av dominant som 

behandlas. I följande citat fortsätter hennes resonemang:  
 

Man får ge namn till spänningen och namn till avspänningen. Man kan använda 

massor av enkla exempel på det. Liksom ’kniv i ditt hjärta’ där på dimackordet och 
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så går du tillbaka –  ’Phu! På soffan’, tonika. Ofta använder jag sådana begrepp. 

Eller ’ut i krig och kämpa’. Eller ’här vet inte kompositören riktigt vilket ben man 

ska stå på och ger oss en väldigt stor upplevelse av en konfliktfylld situation’. Och 

så går vi tillbaka och ’phu’ Upplöser det. (Lärare C) 

 

Lärare C exemplifierar här hur hon pratar om musik med eleverna på ett i hennes värld enkelt 

sätt. Hon redogör för hur hon i stället för att använda musikteoretiska begrepp väljer ett mer 

vardagligt språk som eleverna kan relatera till. 

5.2.3 Spontan eller planlagd undervisning 

Fiollärarna i föreliggande studie erfar att de undervisar både spontant och planerat när det 

handlar om musikteori. Alla tre beskriver hur den spontana undervisningen främst sker i 

förhållande till den musik eleven spelar. Lärare A menar att hennes spontana 

teoriundervisning kan handla om att tillsammans med eleven plocka ut och arbeta med vissa 

musikteoretiska aspekter av ett stycke som en del i bearbetningsprocessen. Detta för att 

fördjupa förståelsen av musiken och för att träna stycket från olika vinklar. Även Lärare C 

erfar att hon ofta arbetar spontant med musikteori, särskilt när hon tycker att någon 

musikteoretisk aspekt har betydelse för elevens tolkning av musiken. För henne finns det ett 

värde i att undervisningen blir just spontan eftersom hon tycker det är roligt att utforska 

musiken tillsammans med eleverna och hon poängterar vikten av att eleverna får vara 

delaktiga i den processen. Lärare B förklarar att han inte direkt har någon filosofi kring 

musikteoriundervisning och beskriver att han hanterar ämnet i den mån de dyker upp under 

lektionerna. Det kan enligt honom handla om att eleven ställer frågor eller att notbilden 

innefattar något för denne nytt innehåll som behöver klargöras. Han förklarar hur han tänker: 

”Jag tar det när jag tycker det känns motiverat. Då tar jag en stund och löser det som behöver 

lösas”. Vidare poängterar han att han upplever att det är lättast att prata om musikteori då 

eleverna själva ber om det, när de ställer frågor. Då har de en slags motivation att lära sig 

menar han och han beskriver hur det i annat fall kan kännas som att han försöker sälja in en 

vara hos eleverna, en vara som han själv har lite ansträngt förhållande till. 

 

Lärare A poängterar att specialveckor eller pyssellektioner kan vara ett bra sätt att få in 

musikteoretiska element i undervisningen:  

 
Då bröt vi all undervisning och så gjorde vi stationer man fick besöka och då hade 

vi rätt så seriösa teoripass. Då tog vi upp tonarter och taktarter men det var 

fortfarande notbundet eller notbildslösande. Och då var det ju fokus på att man 

faktiskt skulle kunna och förstå. Och tonartsramsorna och lite sådana där saker. 

(Lärare A) 

 

De specialveckor lärare A pratar om innebar således en form av planlagd 

musikteoriundervisning och hon beskriver i följande citat hur hon erfar att det finns en styrka 

i att jobba med musikteoriämnet i projektform, särskilt då det ofta innebär gruppundervisning: 

 
Om föräldrarna har svårt att uppmuntra dem till att öva så är det ännu svårare att få 

dem att göra nåt teoretiskt hemma. Så då får man ju använda som jag sa, 

samspelsveckor, eller pyssellektioner. Det är en fördel också att man har dem i 

grupp, då är det mycket lättare att göra sådana saker. Om man skriver, ritar, gör 

quiz på tavlan till exempel, eller gör en fläta. Eller ’vad händer om jag sätter det 

här tecknet framför en ton?’ Då är man fler som kan svara, det blir inte så utsatt 

och så driver det framåt på ett annat sätt. (Lärare A) 

 



 25 

Förutom att planera in musikteoretiska moment på grupplektioner eller specialveckor 

poängterar lärare A att hon ofta låter musikteorisidorna i elevens spelbok utgöra 

lektionsmoment. På så sätt är hon säker på att eleverna får med sig åtminstone det som står i 

boken förklarar hon. I och med sin modell med de fem ämnena har även lärare C en strategi, 

ett planlagt tillvägagångssätt som säkerställer att musikteori får utrymme i undervisningen. 

Av de fem ämnena är det enligt lärare C bladläsning och musikskapande som på det mest 

påtagliga sättet inrymmer musikteoretiska aspekter. 

5.2.4 Musikteoriundervisning med eller utan instrument 

I intervjuerna med fiollärarna framkommer att deras musikteoriundervisning både sker med 

och utan instrumentet. Alla tre lärarna poängterar dock att undervisningen nästan alltid 

innebär någon form av praktisk aktivitet och menar att de i de flesta fall kopplar teoretiska 

förklaringar till spel på fiolen. Den musikteoriundervisning som inte är direkt kopplad till 

fiolen kan enligt lärare A handla om olika former av pyssel. Hon nämner pysselsidorna som 

finns i den spelboken hon använder. Lärare A förklarar också att hon ibland använder pianot 

när hon går igenom musikteoretiska element: 

 
För att de ska se vad en treklang är så använder jag pianot men för att dom ska 

förstå vad det innebär i praktiken, för ofta så är det nån låt som börjar med en 

treklang tillexempel. Då spelar vi den låten på fiolen, och så säger jag ’Kan ni 

beskriva vad som händer?’, ’Ja, du hoppar över varannan ton.’, ’Och vad kallas 

det?’ Ja då är det en treklang. (Lärare A) 

 

I det här exemplet beskriver lärare A hur hon använder pianot för att visa eleverna treklangen 

men hon framhåller att hon också väljer att demonstrera på fiolen. Lärare B menar att hans 

teoriundervisning nästan alltid sker utifrån ett praktiskt fiolperspektiv. De gånger det inte är 

kopplat till fiolen är då eleven av en eller annan anledning inte kan spela, till exempel om 

någon har brutit armen. Men det är inte ofta sådant händer förklarar han. Lärare C för ett 

liknande resonemang och beskriver att hon på lektionerna försöker skilja så lite som möjligt 

mellan fiolspel och musikteori då hon tycker det är viktigt att eleverna lär sig musikteorin 

utifrån fiolen. Hon redogör dock för några lektionsmoment som inte nödvändigtvis innefattar 

spel på instrumentet och som exempel nämner hon kompositionsuppgifter samt rytmträning, 

som ibland handlar om att klappa och säga rytmiska gestalter i stället för att spela dem på 

fiolen.  

 

5.3 Val av musikteoretiskt lektionsinnehåll 

I följande avsnitt behandlas vilka musikteoretiska element fiollärarna erfar att de integrerar i 

undervisningen.  

  

Notläsning 

Gemensamt för fiollärarna i studien är att de betonar vikten av att börja med notläsning tidigt 

men poängterar samtidigt att detta inte får ske på bekostnad av spelet. Lärare C förklarar att 

hennes elever i de flesta fall börjar hos henne när de är sex år. I några fall börjar eleverna 

tidigare och då ligger fokus främst på gehörsspel. Detta då hon upplever att imitation är den 

bästa inlärningsmetoden i tidiga åldrar. För att vänja eleverna vid noter även före sex års ålder 

använder hon olika koncept som hon menar hjälper till att bygga upp en slags grundförståelse 

för notläsning. Hon ger Color Strings och flashcards som exempel. Hon förklarar hur hon 

tänker kring gehörsspel och notläsning:  
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Jag menar att de måste kunna lära sig saker på gehör. Det är jätteviktigt, och fram 

till att de fyller sex så måste jag säga att imitation är det bästa sättet att lära sig på. 

Men när man blir sex år så går det ett sorts snabbtåg för läsning och om man inte 

hoppar på det tåget så blir man följaktligen långsam på läsning. Så efter det är det 

både notläsning och gehörsbaserad undervisning samtidigt. Båda går i varandra. 

(Lärare C) 

 

I lärare C:s livsvärld är det följaktligen viktigt att eleverna utvecklar sina färdigheter i 

notläsning och gehörsspel parallellt, åtminstone från sex års ålder. Vidare säger hon att hon 

föredrar att under fiollektionen hålla isär notläsningsträning från de musikstycken eleven 

spelar och behandla dessa som två olika lektionsmoment med två egna progressioner. Hon 

upplever nämligen att om eleven kan sitt stycke bra eller om denne har hört musiken tidigare 

så betyder noterna ingenting. Lärare  

C väljer därför att träna notläsning i en separat bladläsningsbok. När eleven tränar bladläsning 

förklarar hon att denne först får säga notnamnen, därefter klappa rytmen och sedan spela. Hon 

poängterar att eleven bara får en chans att spela exemplet: ”Det är bladläsning. En chans. Rätt 

och slätt”. Hon betonar att bladläsningen börjar väldigt enkelt och att det finns en inbyggd 

progression i boken vilket gör att eleven oftast klarar att spela det med en gång.  

 

Både lärare A och B beskriver att de vanligen låter eleverna komma i kontakt med noter från 

och med första eller andra lektionen. Lärare A beskriver hur notläsningen kan gå till i början:  

 
De har fått noter med sig hem och vi har bara spelat på D- strängen och A- 

strängen. Så då får de se hur de ser ut i notbilden och sen spelar vi många låtar på 

det viset. Det är riktiga noter och vi sätter ofta ord till rytmerna, som ’köttbullar 

med lingon’ eller ’hej på dig Kurt’. Prickarna har de ganska lätt att förstå och se 

skillnad på eftersom det bara är två till en början (A och D). Sen är det ju det där 

med rytmen, att man har olika rytmer. Men vi hänger inte upp oss på det utan vi 

kör ’om du övar varje dag blir du bra’. Det får ju stå vad det vill i noterna men det 

är ju det vi gör som drar eleverna med oss. (Lärare A) 

 

Lärare A framhåller således att fokus för notläsningen i regel ligger på tonhöjd medan 

rytmerna ofta lärs in på gehör eller via rytmiska ramsor. Även lärare B erfar att 

notläsningsträningen på hans lektioner till en början fokuserar mycket på tonhöjd:  

 
Det är mycket tonhöjd. Och sen givetvis kommer ju rytmerna med, men de åker 

mer med via melodin än som ren teori och rytmläsning. Det gör jag ibland. Spelar 

melodirytmer på lös sträng när det krånglar, men det är lite mer att vi löser det när 

det händer. (Lärare B) 
 

Även lärare B erfar således att rytmiska figurer i notbilden till en början lärs ut på gehör och 

framhåller att han sällan pratar utifrån teoretiska begrepp i det här fallet. Vidare förklarar han 

att han inte alltid nämner vad notvärdena heter till en början:  

 
Det är inte så att jag nödvändigtvis pratar om vad en not heter förrän jag stöter på 

åttondelar. Fram till dess är det ’är den ihålig eller svart?’ Och ibland är det en 

ihålig utan pinne och då är den jättelång, och det är nog mitt sätt att hålla det 

odramatiskt. Sen är det några som sitter ihop och då är de kortare igen och då 

brukar jag prata om åttondel och då nämner jag det här med fjärdedel och halvnot. 

(Lärare B) 
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Lärare B beskriver hur han till en början benämner notvärden som långa eller korta för att så 

småningom introducera begreppen åttondelsnot, halvnot och fjärdedelsnot. Avsikten med 

detta är att förenkla för eleven och göra att notläsning inte ska kännas för komplicerat menar 

han. 

 

Att notbilden bör finnas med tidigt trots att fokus i första hand ligger vid gehörsspel motiverar 

lärare A och B med att notpapperet i sig gör att läxan blir tydligt definierad. Lärare B 

beskriver att han under en period hade för avsikt att inte använda notbilder alls i 

undervisningen, men förklarar att han upplevde att det blev otydligt för eleverna: ”Det är så 

mycket enklare tycker jag att skicka med ett papper. Det blir så väldigt konkret. Spelar du 

därifrån till dit så har du gjort läxan. Det märker jag mer och mer hur viktigt det är, att läxan 

är tydligt definierad”. Lärare A för ett liknande resonemang och menar att notbladet gör det 

möjligt för eleverna att komma ihåg vad de ska göra hemma och det gör även att eleven kan 

gå tillbaka och se vilka stycken denne har spelat. Att hon som lärare kan skriva instruktioner 

till föräldrarna på notbladet är också en fördel tycker hon.    

 

Harmonik, tonarter och skalor 

Tonarter är något som lärare A återkommande pratar om under intervjun. För henne är det 

viktigt att eleverna förstår sambandet mellan vad de ser och vad de hör och hon erfar att hon 

arbetar mycket med att eleven ska förstå vilka konsekvenser tonartsbeteckningar och 

tillfälliga förtecken får för fingermönstret. Lärare A menar att det är något hon hoppas på, att 

eleverna ska ha utvecklat dessa kunskaper efter sin tid hos henne. Vidare nämner hon 

treklanger och ackord som begrepp hon ibland tar upp med eleverna. Dock framhåller hon att 

det sällan rör sig om någon avancerad form av harmonilära eller funktionsanalys utan 

förklarar att hon tar upp begreppen i samband med att eleven lär sig göra andrastämmor eller 

ifall det förekommer treklanger i något stycke som eleven spelar. 

 

Lärare C beskriver skalor och tonplatser som sin ingång till att jobba med harmonik med 

eleverna. Hon erfar att det blir ganska lätt att arbeta med harmonik om eleverna är vana vid att 

relatera skaltonerna till en tonplats och om de är invigda i att tonerna kan höjas och sänkas. 

Att jobba med tonplatser öppnar enligt lärare C upp för att så småningom på ett enkelt sätt 

kunna förklara skillnaden mellan dur och moll, jobba med kyrkotonarter och treklanger. Att 

eleven förstår begreppet tonplatser möjliggör även introduktion av harmoniska funktioner 

menar lärare C:  

 
’Det ackordet som ligger på femte steget har blivit så viktigt att den fått ett eget 

namn, visste du det? Jo, det heter faktiskt dominant.’ Jag kan beskriva det så, 

väldigt barnsligt. ’Så nu spelar du grundtonackordet.’ Det är bara en ton på lös 

sträng, första steget. ’Och sen spelar du den här tonen, det är grundtonen i 

femtestegsackordet som är så viktigt.’ Och så har jag experimenterat lite ifall de 

klarar av att hitta det här själva till olika barnsånger, om de klarar att kompa mig 

med lös sträng och ta reda på om det ska vara tonika eller dominant. Och till och 

med sexåringar klarar det. (Lärare C) 

 

Lärare C framhåller att alla hennes elever känner till begreppen tonika och dominant men hon 

förklarar att hon istället för att använda begreppen gärna pratar om dessa fenomen som 

avspänning och spänning i musiken, något som hon upplever att eleverna kan känna även om 

de inte alltid förstår: ”Det känner ju alla med hjärtat. Det behöver du inte ens känna med 

huvudet. Det är intuitiv förståelse.” Lärare C erfar att hon inte är så bra på piano men hon vill 

gärna att eleverna ska få uppleva kontakt med harmoniken i de stycken de spelar. Därför 
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brukar hon ackompanjera eleverna genom att spela pianostämmans baslinje på fiol förklarar 

hon.  

 

Musikskapande 

Att skapa musik ingår som en av fem delar i lärare C:s undervisning. Hon beskriver att 

musikskapande för henne framförallt innefattar komposition och improvisation:  

 
Och så har vi ett moment, att göra musik, och då har de sin skrivbok. Det kan 

också vara att improvisera. Att improvisera är jätteviktigt. Men också att de får lov 

att skriva ner. För att komponera handlar väldigt mycket om att känna till 

begreppen faktiskt, och liksom känna att en fjärdedel ofta är pulsslagen, och hur 

många streck det ska vara. Så först när man komponerar handlar det väldigt mycket 

om sådana musikteoretiska saker, medans man kan släppa improvisation lite friare. 

Så båda de två är att göra musik. (Lärare C) 

 

Komposition är i lärare C:s livsvärld nära knutet till musikteori då eleven för att kunna 

komponera behöver känna till begrepp och praxis för notskrivning. Hon framhåller också att 

hon tycker att komposition är ett av de bästa sätten att befästa musikteorikunskaperna på. 

Eleverna lär sig mycket på att få använda sina kunskaper praktiskt menar hon. 

 

När det gäller improvisation utgår lärare C ofta från skalor och eftersom eleverna är vana att 

associera skaltonerna till tonplatser erfar hon att det utifrån durskalan därefter är lätt att 

introducera olika mollskalor, kyrkotonarter och pentatoniska skalor. I och med detta upplever 

lärare C att hon har massor av skalor att välja mellan, något som möjliggör variation i 

improvisationsövningarna. Hon framhåller också att eleverna tycker mest om att improvisera i 

kyrkotonarterna och menar att de brukar tycka att dur är lite tråkigt:  

 
Frygisk är jätterolig. Den är nästan det roligaste exemplet att visa för den är så 

väldigt spansk. Lite fandango. Alla bara ’ooooh!’. När de improviserar blir de 

jätteimponerade av sig själva. Eller lydisk, norsk folkmusik. Jättekul att 

improvisera i. Egentligen är kyrkotonarterna väldigt lätta att improvisera i. Dur kan 

vara lite tråkigt. Så man får hitta sånt som är kul för eleven. (Lärare C) 

 

Lärare C erfar att eleverna brukar tycka bäst om kyrkotonarterna när det kommer till 

improvisation. Hon poängterar också att det är viktigt att hitta skalor som eleverna tycker är 

roliga att improvisera i. Även om improvisation har ett egenvärde som skapande och kreativt 

moment bygger det på att eleven har musikteoretiska kunskaper och kan applicera dessa i sitt 

improviserande menar lärare C.   

 

Lärare A framhåller att hon är mån om att eleverna får utveckla sina kunskaper i att göra 

andrastämmor till låtar. Detta gäller främst de elever som inriktat sig mot folkmusik och 

lärare A anser att det är relevant kunskap då hon upplever stämspelet som något mycket 

centralt inom genren. Lärare A erfar att detta är något som de allra flesta elever vill prova på 

eftersom de tycker det är häftigt att kunna göra andrastämmor. Hon förklarar att hon i dessa 

fall jobbar teoretiskt eftersom eleverna behöver lära sig vedertagen praxis för stämföring samt 

lära sig skillnaderna mellan understämma och överstämma. 

 

Pyssel 

Att arbeta med musikteorisidorna i spelboken är något som lärare A erfar att eleverna tycker 

är roligt: ”Barnen och ungdomarna gillar ju att pyssla och skriva noter. Och g-klavar är 

jätteroligt att rita och snirkla. Även rytmer gillar dom ju så pysselsidorna är populära i 
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böckerna”. Vidare förklarar hon att många av eleverna gillar matematik och tycker därför om 

pyssel som går ut på att räkna ut huruvida det går jämnt ut i takterna eller arbeta med att fylla 

ut med de notvärden som saknas. Lärare B beskriver hur han någon gång när en elev brutit 

armen satt med denne och skrev skalor och förklarade hur dessa fungerade. Han betonar dock 

att detta enbart skett vid några fåtal tillfällen under hans yrkesverksamma tid och bara med de 

elever som har någon form av specialintresse. Han understryker att teoriundervisningen på 

hans lektioner i övrigt nästan alltid sker i samband med spel på fiolen. 

5.4 Svårigheter med musikteori i fiolundervisningen 

I detta tema redogörs för de svårigheter de intervjuade fiollärarna förknippar med 

teoriundervisning. Svårigheter de tar upp handlar om tidsaspekten, traditioner knutna till 

undervisning samt till fiolen som instrument och genusfrågor. 

5.4.1 Svårigheter med att hinna med att undervisa i musikteori 

Samtidigt som lärare A gärna vill få in musikteori som en naturlig del i undervisningen 

upplever hon ibland att detta sker på bekostnad av spelet. Hon framhåller att det måste till en 

prioritering i fråga om lektionsinnehåll: ”Det mesta hoppar man väl över och ägnar sig åt det 

man verkligen måste. Men nej, jag kan ändå inte säga att det finns något som eleven inte 

behöver lära sig”. Lärare A beskriver således att hon upplever att det finns ett dilemma när det 

gäller musikteoriundervisning på fiollektionerna. Det finns kunskap som skulle kunna vara 

relevant för eleverna att tillägna sig, men det kan vara svårt att hinna med. Även Lärare B 

menar att han ofta behöver göra en prioritering i fråga om innehåll eftersom lektionstiden inte 

upplevs räcka till allt. I situationer där han skulle kunna förklara musikteoretiska fenomen 

erfar han att han ibland väljer att inte göra det:  

 
Det känns också som att när man står inför ett problem med en elev som är tretton 

år och spelar lite fiol, då känns att dra igång att diskutera ackord som en jädra 

omväg liksom. Det finns annat viktigare vi kan hålla på med just nu. (Lärare B) 

 

I detta resonemang poängterar lärare B att han ofta tycker det finns viktigare saker att ägna 

lektionstiden åt. Vidare nämner han att det kan vara lite olika från elev till elev: ”Jag tar det 

otroligt på volley från elev till elev. Jag menar, en del är man ju glad om de kan hålla i 

prylarna medan en annan i samma ålder fattar hur mycket som helst”. Med vissa elever 

upplever han således att han behöver fokusera enbart på att få fiolspelet att fungera medan 

andra är mer intresserade av teori eller har lättare att lära sig. 

 

Lärare A framhåller att hon aldrig har det tidsmässiga utrymmet som krävs för att hon ska 

kunna ta upp ämnen som harmonilära eller funktionsanalys på fiollektionen, den tiden finns 

inte säger hon. Eftersom kulturskolan där hon är verksam har en valbar musikteorikurs får 

eleverna trots detta möjlighet till fördjupade studier förklarar hon. Det innebär att hon inte 

behöver ta fullt ansvar för alla musikteoretiska delar och i stället kan fokusera på de element 

som eleverna har praktisk nytta av då de spelar fiol menar hon. För att få mer tid med 

eleverna kan gruppundervisning vara ett alternativ framhåller lärare A och hon poängterar att 

det under grupplektioner kan kännas lättare att hinna med musikteoretiska moment. Även om 

lärare C betonar att hon är mån om att eleverna ska utveckla musikteoretiska kunskaper på 

hennes fiollektioner anser hon samtidigt att gehör och musiklära är ett eget färdighetsämne, 

och ett viktigt sådant. Hon framhåller att hon tycker det är jättebra att hennes elever har 

teorilektioner på sidan om fiolundervisningen och menar att det finns delar av musikteori som 

kan behöva tränas separat, som ett eget ämne. Lärare C berättar också att hon tycker det blir 
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svårare att få tid till att undervisa teoretiska element på fiollektionen när hennes elever blir lite 

äldre och ska söka vidare till högre utbildning:  

 
Jag erkänner att jag är ganska dålig på att fortsätta med komposition och sådant när 

de kommer över en viss ålder. Det känns faktiskt som att det blir lite för mycket 

uppgifter att ge dem. Så på ett sätt överlåter jag nog komposition och improvisation 

mer till teoriämnet då, så att de inte längre gör det hos mig. För de spelar väldigt 

svåra stycken och de behöver snarare tiden till att lära sig repertoar till 

provspelningar och sådant. Då blir det inget komponerande mot slutet. (Lärare C) 

 

När eleverna nått en viss nivå lägger lärare C således mer tid på repertoar under lektionerna 

och prioriterar bort andra delar. Även hemläxor i form av kompositionsuppgifter utelämnas 

från och med en viss ålder då hon upplever att det finns en risk att eleverna annars får för 

mycket att göra. 

5.4.2 Hur musikteoriundervisningen påverkas av traditioner 

Lärare A erfar att de tankar och tillvägagångssätt hon har när det gäller 

musikteoriundervisning till viss del präglats av den undervisning hon själv upplevt som elev. 

Hon förklarar att fiolundervisningen under uppväxten handlade mycket om att spela låtar på 

gehör eller i den klassiska repertoaren följa notbilden, en princip hon erfar att hon i många 

avseenden tagit efter. Hon framhåller att hon när hon spelade fiol som yngre lärde sig tyda 

notbilden men menar att hon inte tänkte så mycket på musikteori som ämne i övrigt. Lärare A 

menar att detta till viss del påverkar hennes undervisning idag både i fråga om 

lektionsinnehåll och metoder. Lärare B menar att hans ansträngda relation till ämnet 

musikteori och notläsning är något som hänger kvar sedan han var yngre. I förhållande till 

utbildningsnivå anser han att han inte är särskilt bra på musikteori och han upplever att det 

blivit till en slags identitet, att han inte är en som håller på med sådant. Han framhåller dock 

att denna inställning förändrats något över tid, särskilt i samband med att han träffade en 

förebild som kopplade musikteori till fiolspelet. Lärare C upplever att det finns några 

musikteoretiska element som kan innebära vissa svårigheter för just violinister. Det beror på 

instrumentets egenskaper och på de traditioner som är knutna till instrumentet menar hon. Ett 

exempel på detta är harmonik, en del av musikteorin som enligt lärare C lätt glöms bort i och 

med att fiolen ofta innehar rollen som melodiinstrument. Hon betonar att hon tycker det är 

irriterande att melodiinstrumentalister ofta har en lägre förståelse för helheten i musikstycken 

än vad ackompanjatören har och detta är en tendens hon vill jobba med att förändra. Hon 

menar att harmonik inte borde vara svårare för violinister än för någon annan, men att det på 

något sätt har blivit så. En förklaring skulle kunna vara att violinisten ofta bara har sin egen 

melodistämma att utgå ifrån när denne spelar och att det krävs lite mer tid och energi för att 

leta upp och sätta sig in i ett partitur säger hon. En annan utmaning för fiollärare menar lärare 

C är att den klassiska repertoaren på fiol innehåller få utmaningar rytmiskt. Dessutom 

upplever hon att violinister generellt är dåliga på rytm. Detta skulle enligt lärare C kunna bero 

på att violinisten drar sin stråke horisontalt fast det är mer naturligt att handskas med puls och 

rytm i vertikala rörelser, något som hon menar skiljer violinister från slagverkare, pianister 

och blåsmusiker. Violinister har inte nödvändigtvis en sämre teoretisk förståelse tror hon, 

utan problematiken ligger följaktligen i instrumentets natur och i typen av repertoar. Lärare C 

betonar dock att detta inte bör utgöra någon ursäkt för att vara dålig på rytm, men framhåller 

att det kan vara en förklaring.  

5.4.3 Musikteoriundervisning och genus 

Lärare C upplever att det kan vara ett problem att flickor generellt tycker sig vara dåliga på 

musikteori. Hon erfar att hon undervisat många flickor genom åren som ryggat tillbaka för 
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ämnet, fått dålig självkänsla och således blivit sämre på musikteori. Lärare C framhåller att 

hon tänkt mycket på den här frågan och menar att det skulle kunna bero på att flickor är mer 

pliktuppfyllda och därför vill förstå allt fullt ut, medan hon upplever att pojkar generellt tar 

saker mindre på allvar:  

 
Jag kan få flickor ibland som är helt … Dessvärre flickor alltså, det är möjligt att 

pojkarna bluffar mer … Att de inte tar saker så allvarligt. Att de liksom ’jag förstod 

inte men det gör inget’. Flickor är så pliktuppfyllda så de vill förstå helt till botten. 

Nu är jag väldigt generaliserande men det är nästan ett problem att flickor är så 

himla… Att de tycker sig vara så dåliga i musikteori. Det är i alla fall min 

erfarenhet. Jag försöker jobba emot det och jag upplever det mindre och mindre när 

jag integrerar musikteorin, då upplever jag bara en glädje och ett intresse för det. 

(Lärare C) 

 

Ett bra sätt att undvika att eleverna, framförallt flickorna i det här fallet, skall känna den här 

stressen av att de måste förstå allt erfar lärare C att det är bra att inte prata om musikteori på 

ett ”musikteoretiskt sätt” utan i stället integrera det som en mer naturlig, självklar del i 

musikundervisningen. Det handlar om att eleven ska kunna musiken denne spelar och då 

ingår det att lära sig om musiken, det ska kännas självklart för eleven menar hon. 

5.5 Sammanfattning och slutsatser 

I resultatet presenteras några fiollärares förhållningssätt till musikteori indelat i fyra teman. I 

det första temat, Fiollärarnas definition av begreppet musikteori, framkommer skillnader i 

definitionen av begreppet hos fiollärarna. För lärare A handlar musikteori om att tyda 

klingande musik och notbild medan lärare B framförallt associerar till grammatik och 

notläsning. Lärare C menar att musiken i sig själv definierar begreppet utifrån sitt innehåll 

och det avgör vilka kunskaper eleven behöver få utveckla. Temat Att arbeta med musikteori i 

fiolundervisningen behandlar synen på musik som ett helhetsämne med fenomenet musikteori 

i fokus. I temat presenteras också lärarnas syn på utvecklandet av elevens förståelse för 

musik, där alla lärarna betonar vikten av att förklara saker på ett enkelt sätt. Det framkommer 

att lärarna ibland förklarar musikteoretiska element i form av metaforer eller med ett 

vardagligt språk i stället för att använda vedertagna begrepp. Vidare presenteras lärarnas 

beskrivning av hur de arbetar både spontant och planlagt med musikteoriundervisning. 

Spontan undervisning sker som en reaktion på elevens framförande av musik eller då eleven 

ställer frågor, medan planlagd undervisning exemplifieras som inplanerade musikteoretiska 

lektionsmoment, projekt eller pyssellektioner. Sist i avsnittet redogörs för lärarnas 

beskrivning av hur de arbetar både med och utan instrument när de jobbar med musikteori, 

även om de helst ser att musikteoriundervisning kopplas till spel på fiolen. I temat Val av 

musikteoretiskt lektionsinnehåll redogörs för de musikteoretiska element lärarna beskriver att 

de jobbar med och här nämns notläsning, harmonik, tonarter, skalor, musikskapande och 

pyssel. I det sista temat, Svårigheter med musikteori i fiolundervisningen, beskriver lärarna att 

de upplever att tiden ibland inte räcker till. De erfar att teoretiska moment ibland sker på 

bekostnad av spelet och de poängterar att de tvingas prioritera i fråga om lektionsinnehåll. 

Under detta tema behandlas även hur lärarnas egen uppväxt och förhållande till teoriämnet 

präglar undervisningen samt hur traditioner knutna till fiolen kan påverka densamma. Lärare 

C lyfter också tankar kring genus och menar att hon erfar att flickor och pojkar kan ha olika 

inställning till musikteoriämnet.  

 

Slutsatser som kan dras av föreliggande studies resultat är att det finns skillnader i hur 

fiollärare definierar begreppet musikteori och att lärarnas egen uppväxt och förhållningssätt 

till ämnet erfars prägla undervisningen. Trots dessa skillnader går det att konstatera att alla 
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lärare framhåller vikten av att koppla musikteoriundervisning till spel på fiolen och att 

notläsning är ett musikteoretiskt moment som utgör en betydande del i undervisningen. 

Ytterligare mönster som framkommit är att samtliga lärare i studien erfar att de använder 

enkla förklaringar för att hjälpa eleverna utveckla musikteoretisk förståelse samt att de i 

förhållande till fenomenet musikteori resonerar kring tid och svårigheter med att hinna med 

musikteoriundervisning på fiollektionerna.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning. 

Därefter förs en diskussion över studiens valda metod, arbetets betydelse och värde för 

yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion i relation till de slutsatser som dragits i föreliggande studies 

resultat och som berör musikteori i fiolundervisning. 

6.1.1 Musikteori i fiollärarnas livsvärld 

I intervjuerna med fiollärarna framkommer olika resonemang kring fenomenet musikteori och 

ett för studien centralt resultat kan sägas vara just de kontrasterande förhållningssätten till 

ämnet. Bengtsson (2005) menar att varje människa erfar världen på ett unikt sätt utifrån sin 

egen livsvärld och de skillnader mellan lärarnas förhållningssätt som framkommer i 

föreliggande studies resultat kan således förklaras med att lärarna beskriver sin syn på 

musikteori i undervisningen utifrån sitt eget perspektiv och med utgångspunkt i de 

erfarenheter de själva har. Hur lärarna ser på fenomenet musikteori och hur de beskriver 

fenomenet för mig som forskare tar således sin utgångspunkt i deras livsvärld. En av de mest 

framträdande skillnaderna är att lärarna definierar begreppet musikteori på olika sätt. Hur de 

väljer att definiera musikteori knyter an både till lärarnas egen relation till ämnet och till deras 

associationer kring begreppet. I resultatet förefaller lärarna även definiera begreppet olika 

beroende på vilka värden de tillskriver musikteoretiska kunskaper. Även om resultatet på 

många sätt är rikt på kontraster visar sig också likheter mellan lärarnas förhållningssätt till 

musikteori. Samtliga lärare i studien berör till exempel ämnet notläsning, betonar vikten av att 

koppla musikteori till fiolen samt beskriver hur de förklarar musikteoretiska element för 

eleven. Det verkar således finnas både likheter och skillnader mellan lärarnas livsvärldar och 

deras förhållningssätt till fenomenet musikteori. Hur de definierar musikteori, vad de menar 

att fenomenet innebär, kan också inverka på hur de pratar om sin undervisning och vilka 

aspekter av undervisningen de väljer att beskriva under intervjun. Förklarat ur ett 

fenomenologiskt perspektiv och utifrån Karlssons (1999) tankar om att människan söker 

meningsfullhet sin värld, kan det förstås som att vad lärarna väljer att ta upp under 

intervjuerna är de aspekter av fenomenet musikteori som de på ett eller annat sätt tillskriver 

mening. 

 

Lärarna i föreliggande studie hänvisar vid några tillfällen till sina egna erfarenheter samt till 

egna lärare och förebilder då de förklarar varför de undervisar som de gör. Även om de har 

pedagogisk utbildning framhåller de att undervisning i den egna uppväxten är en aspekt som 

påverkar den undervisning de bedriver idag. Detta kan belysas i relation till resultatet i Daniel 

och Parkes (2017) studie där det framkommer att lärare oavsett om de har pedagogisk 

utbildning eller inte erfar att den egna uppväxten präglar undervisningen i stor utsträckning. 

En av lärarna i föreliggande studie problematiserar också kring fiolspelets traditioner och 

menar att fiolens roll som melodiinstrument har bidragit till att undervisningen genom åren 

utformats på ett visst sätt. Dessa resonemang antyder att lärarna upplever att olika sorters 

traditioner, både pedagogiska och musikhistoriska, påverkar hur de undervisar i musikteori.   

6.1.2 Teori och praktik 

En likhet mellan lärarna i studien är att de betonar att musikteoretiska kunskaper bör vara 

kopplat till fiolspelet. Det går här att dra paralleller till Elliotts (1995) resonemang om att 

integrera formella musikkunskaper i undervisningen på ett sätt som skapar kontext. Att 
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lärarna utgår från fiolen då de arbetar med musikteori kan ses som en strävan efter att skapa 

kontext kring musikteori utifrån ett fiolperspektiv. Även lärarnas beskrivningar av hur de 

arbetar spontant med musikteori som respons på elevens spel antyder en ambition att skapa 

sammanhang mellan musikteoretiska element och den musik eleven spelar. I resultatet 

framkommer även att lärarna ibland upplever en motsättning mellan musicerande och 

musikteoretiska lektionsmoment. Två av lärarna beskriver vid flera tillfällen hur de erfar att 

integrerande av musikteori i undervisningen ibland sker på bekostnad av spel på fiolen. Även 

Elliott resonerar kring detta och poängterar att formella kunskaper i musik i sig själva är 

omusikaliska. Enligt honom kan ett bra sätt att undvika motsättningen mellan teori och 

praktik vara att lägga vikt vid just kontexten och på så sätt få eleverna att uppfatta ett artistiskt 

värde av musikteori. Detta resultat kan också liknas vid Ahlmans (2014) studie där det 

framkommer att lärarna erfar att musikteoriundervisning ofta sker på bekostnad av 

musicerande. Lärarna i den studien menar, i likhet med flera resonemang i föreliggande 

studie, att musikteoretiska moment måste kopplas till praktiskt musicerande för att bli 

betydelsefulla.  

 

En av lärarna i föreliggande studie uttrycker att hon ser på musikteoretiska kunskaper som en 

förutsättning för tolkning och menar att sådana kunskaper är nödvändiga för att eleven ska 

kunna göra musiken rättvisa. Hon menar att musikteoretiska kunskaper är en viktig del i en 

större helhet och framhåller vid flera tillfällen att eleven måste ges möjlighet att utforska och 

utveckla kunskaper inom alla delar av musikämnet. Både Hallam (1998) och Elliott (1995) 

beskriver teoretiska kunskaper som en viktig del av de färdigheter som krävs för musikaliska 

framföranden. Att teoretiska kunskaper är av vikt motiverar Hallam (1998) genom att förklara 

hur utvecklandet av enskilda färdigheter i instrumentalspelet påverkar resultatet av övriga 

färdigheter, något som i slutänden har betydelse för hur väl det musikaliska framförandet kan 

genomföras. Elliott (1995) menar att formella kunskaper i musik utvecklar det musikaliska 

tänkandet i sin helhet. 

6.1.3 Notläsning 

Resultatet visar att notläsning är ett element som alla tre lärarna framhåller som en 

betydelsefull del i undervisningen. De betonar vikten av att introducera notläsning tidigt men 

säger samtidigt att eleven inte behöver förstå notbilden fullt ut från första början. De menar att 

det kan vara viktigt att eleven utvecklar förståelse för musikteoretiska samband och lär sig 

begrepp och i likhet med Blix (2007) anser de således att det finns fördelar med att kunna läsa 

noter. Lärarnas tankar om att eleven ska få möjlighet att utveckla förståelse för begrepp och 

samband motsvarar även Fostås (2002) syn på ämnet. Fostås beskriver nämligen kunskap i 

notläsning som insikter om notsystemets uppbyggnad, musikens grammatik, och 

notläsningsfärdigheter.  

 

Utöver de ovan nämnda likheterna i lärarnas förhållningssätt till notläsning som 

lektionsmoment antyder deras beskrivningar även olika tyngdpunkter. Skillnaderna i hur de 

väljer att arbeta med notläsning handlar bland annat om huruvida notläsning behandlas som 

ett separat lektionsmoment där eleven tränar sig i prima vista-läsning eller om notbladet i 

stället används som en komihågbild för den musik eleven spelar. Utifrån dessa olika sätt att 

hantera lektionsmomentet notläsning kan paralleller dras till Zimmerman Nilssons (2009) 

studie om undervisningsinnehåll. I hennes resultat framkommer att lärarna antingen låter 

innehållet styra valet av metod eller att de låter aktiviteten i sig avgöra hur innehållet 

presenteras. Att behandla notläsning som ett separat moment där eleven först får säga 

tonnamn, sedan klappa rytmen och slutligen spela tonerna på instrumentet kan utifrån 

Zimmerman Nilssons resonemang beskrivas som att metoden anpassas efter ett bestämt 
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innehåll. Notläsningen utgör i det här fallet det bestämda innehållet vilket lärare och elev 

arbetar med på olika sätt. I de fall då lärarna i stället arbetar med notläsning som ett led i att 

eleven spelar ett musikstycke kan spelet sägas utgöra aktivitet medan notläsningsträningen 

blir en del i denna aktivitet och således anpassas därefter. 

6.1.4 Förenkla för eleven 

I föreliggande studies resultat framkommer likheter mellan lärarnas beskrivningar av hur de 

förklarar musikteoretiska fenomen för eleven. Bland annat framkommer att lärarna emellanåt 

använder metaforer eller vardagliga förklaringar i stället för vedertagna begrepp när de 

undervisar i musikteori. Detta menar lärarna kan vara fullt tillräckligt för att beskriva 

musikens skeenden. Lärarna framhåller att avsikten med tillvägagångssättet är att förenkla för 

eleven eller att eleven inte ska behöva känna stress över att inte förstå. Fostås (2002) 

framhåller att val av lektionsinnehåll och hur omfattande undervisningen bör vara är upp till 

varje lärare att avgöra utifrån sina egna och elevernas mål med undervisningen. Hur lärarna 

väljer att förklara musikteori för eleven kan utifrån Fostås resonemang i det här fallet 

förklaras med att lärarna anpassar undervisningen beroende på situation. Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv kan användandet av ett vardagligt språk förklaras med att läraren söker 

närma sig elevens livsvärld där musikteoretiska begrepp inte ännu etablerats. Bengtsson 

(2005) förklarar att varje människa tillskriver fenomen mening utifrån den egna livsvärlden 

och erfar dem i förhållande till varandra. Tillvägagångssättet med att förenkla musikteorin 

kan ur ett livsvärldsperspektiv således handla om att knyta musikteoretiska element till 

fenomen eleven redan känner till och har erfarenhet av. 

6.1.5 Tid 

I resultatet behandlar informanterna vid flera tillfällen tankar om tid. Framförallt två av 

lärarna framhåller hur de erfar att bristen på tid kan göra det svårt att hinna med musikteori på 

fiollektionen. De beskriver hur de upplever att de tvingas prioritera när det gäller 

lektionsinnehåll och förklarar att de ofta väljer praktiska moment framför teoretiska 

förklaringar. Tid och andra ramfaktorer kring undervisning är inte något som tas upp i det här 

arbetets bakgrund, men då fiollärarna själva lyfter ämnet under intervjuerna verkar detta ha 

viss betydelse för deras förhållningssätt till musikteori. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

kan tidsaspekten diskuteras. Karlsson (1999) beskriver att medvetandet fungerat intentionalt 

och detta gäller även för informanternas i denna studie. Att de ofta berör aspekten tid när de 

beskriver sitt förhållningssätt till musikteori blir därigenom intressant ur ett fenomenologiskt 

perspektiv då detta verkar vara en aspekt som lärarna tillskriver mening i relativt stor 

utsträckning. 

6.2 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har fenomenet musikteori utforskats genom intervjuer med tre fiollärare. 

Forskningsansatsen har varit kvalitativ och induktiv samtidigt som forskningen bedrivits 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer fick lärarna prata 

relativt fritt om musikteori samtidigt som frågorna i min intervjuguide hjälpte till att rikta mitt 

och informanternas medvetande mot just detta fenomen. Som forskare har min ambition varit 

att påverka och färga informanternas resonemang så lite som möjligt, ett viktigt 

förhållningssätt enligt både Sander (1999) och Bryman (2011). För att få svar på studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte var frågorna i intervjuguiden utformade utifrån dessa. 

Detta har gjort att en viss styrning varit svår att undgå. Även om frågorna var bestämda på 

förhand och kopplade till syfte och frågställningar var min strävan under intervjun att förhålla 

mig så öppet som möjligt till intervjupersonens svar och försöka att inte ställa ledande 

följdfrågor. Det är svårt att säga hur mycket utformningen av intervjuguiden och mitt 
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tillvägagångssätt under intervjun påverkat informanternas svar, men jag upplever ändå att 

många resonemang framkom som jag inte hade räknat med på förhand. Metoden för 

insamling av data erfar jag trots en eventuell styrning varit övervägande positiv. Detta då 

frågorna under intervjun möjliggjorde för mig som forskare att få svar på mina 

frågeställningar och ringa in studiens syfte samtidigt som svaren fördjupades. 

 

Enligt Bryman (2011) är en fördel med kvalitativa intervjuer att intervjupersonerna får lov att 

röra sig i olika riktningar och prata om saker de själva erfar är relevanta. Kvalitativa intervjuer 

avspeglar således inte enbart forskarens intresse utan riktas också mot intervjupersonens 

ståndpunkter menar han. I föreliggande studie erfar jag att denna aspekt av den kvalitativa 

intervjun framträtt som en tydlig fördel. Detta då delar av resultatet inte skulle kommit fram 

utan den öppenhet som präglade intervjuerna och en följd av detta är ett varierat resultat rikt 

på kontraster där många olika synsätt och beskrivningar framkommer. I detta upplever jag 

även att det ligger en problematik och en kritik mot metoden kan vara att resultatet ter sig 

spretigt. Det är också svårt att göra jämförelser då informanterna emellanåt berör helt olika 

områden som ingen av de andra tar upp. 

 

Braun och Clark (2006) menar att det finns några fällor med en tematisk analys som bör 

undvikas. En sådan är att forskaren färgas av sina förutfattade meningar om vad som kan 

tänkas synliggöras under analysen, eller att frågorna från intervjuguiden rakt av får utgöra 

teman i resultatet. I föreliggande studie finns vissa likheter mellan intervjuguiden och de 

teman som framkom. Även om detta kan ses som en svaghet med studien upplever jag att det 

är svårt att undgå att frågorna i intervjuguiden påverkar resultatet och dess teman. Detta 

eftersom frågorna styrt informanterna i vissa riktningar och samtalet därför delvis kretsat 

kring samma ämne under alla tre intervjuerna, något som i förlängningen oundvikligen har 

betydelse för vilka teman som framträder i analysen.  

6.3 Arbetets betydelse 

I det här arbetet har jag genom intervjuer med fiollärare utforskat fenomenet musikteori. 

Mötena med lärarna har varit mycket tankeväckande och jag finner det intressant att få ta del 

av yrkesverksamma lärares uppfattningar kring ämnet. Analysen och diskussionen av lärarnas 

utsagor har givit mig en inblick i vilka delar av ämnet fiollärarna väljer att integrera i 

undervisningen och varför, samtidigt som jag erfar att deras beskrivningar av möjliga 

tillvägagångssätt utgör värdefulla tips som jag kan ta med mig in i mitt kommande yrkesliv. 

Sammantaget har arbetet bidragit till en större ödmjukhet inför ämnets komplexitet och 

svårigheter samtidigt som jag är inspirerad att själv prova nya idéer och utforska musikteori i 

min egen fiolundervisning. 

 

Förhoppningsvis har fiollärare, övriga instrumentallärare och lärarstudenter möjlighet att ta 

del av de resonemang som presenteras i detta arbete. Jag hoppas att arbetet kan öppna upp för 

vidare reflektioner i ämnet och inspirera till utveckling, något som jag tror kan vara av 

intresse för många instrumentallärare. En större medvetenhet kring musikteori i 

undervisningen kan också vara av betydelse för framtidens musiker och musiklärare, de som 

idag är våra elever.  

6.4 Fortsatt forskning 

Eftersom föreliggande studie har en kvalitativ forskningsansats ger den en bild av några 

fiollärares förhållningssätt till musikteori i fiolundervisning. För en mer generell bild av 

fiollärares synsätt skulle en kvantitativ studie kunna vara av intresse då en sådan omfattar fler 

lärare och samtidigt gör det möjligt för forskaren att ställa olika variabler mot varandra. 
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Intervjuerna i föreliggande arbete är gjorda med fiollärare som undervisar mest inom klassisk 

musik och folkmusik. Arbeten som handlar om musikteoriundervisning inom andra genrer 

och på andra instrument vore också spännande att läsa.  

 

Med tanke på arbetets omfattning har jag varit tvungen att begränsa antalet informanter och 

längden på intervjuerna. Ett kvalitativt arbete i en större skala på samma tema vore intressant 

att ta del av och flera intervjuer med samma lärare skulle möjliggöra djupare beskrivningar av 

lärarnas förhållningssätt till fenomenet musikteori. För att få syn på vad lärare faktiskt gör 

kunde videoobservation också vara ett intressant komplement till intervjuerna.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka lärares förhållningssätt till musikteori i 

fiolundervisning. Utifrån livsvärldsperspektivet sökte jag beskriva lärarnas synsätt och tankar 

kring fenomenet vilket gjorde att jag under intervjuerna hade för avsikt att styra riktningen på 

samtalet så lite som möjligt. Studiens resultat kan således te sig varierat och spretigt. 

Forskning som inriktar sig på någon specifik aspekt av musikteori tycker jag därför skulle 

vara intressant att ta del av. Exempel på sådan forskning skulle kunna handla om lärares 

tankar kring harmonik i fiolundervisningen eller handla om hur fiollärare arbetar med 

tonarter.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Information om forskningsstudie 

 

Musikteori i fiolundervisningen 

 

Jag heter Maja Björklin och går sista året på musiklärarlinjen med huvudinstrument fiol på 

Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Just nu skriver jag mitt examensarbete på avancerad nivå 

och jag kontaktar dig med en förhoppning att du vill delta i min studie. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur fiollärare integrerar musikteori i sin enskilda 

undervisning och för att studera detta kommer jag att intervjua några fiollärare vid olika 

musik- och kulturskolor eller motsvarande.    

 

Din medverkan innebär en intervju med ljudupptagning, vilken varar ca 30–60 min och 

genomförs vid ett tillfälle under vårterminen. Intervjun kommer endast användas för det 

aktuella examensarbetet och ljudupptagningen förvaras så att ingen obehörig kan komma åt 

den. Deltagandet är självklart frivilligt och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande i 

studien när du vill. Du garanteras att bli avidentifierad i studien.     

 

Om du väljer att delta i studien vill jag att du som informant ger ditt samtycke till att bli 

intervjuad, samt att du ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden får redovisas i arbetet.   

 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till nedanstående 

telefonnummer eller mailadress. 

 
 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maja Björklin 

Musikstuderande 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstads universitet 

671 91 Arvika 

Mobil: XXXX 

Mailadress: XXXX 
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Bilaga 2 Samtycke till medverkan i forskningsstudie 

 

Genom din namnteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade 

uttalanden från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du 

har fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått 

eventuella frågor besvarade. 

 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

 

 

Lärare på (skola):_________________________________________________________ 

 

 

 

Ålder:_________________  

 

 

 

Antal år som verksam lärare:_________________________ 

 

 

 

Datum, ort och namnunderskrift: 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Information om studien samt underskrift av papper om samtycke. 

Har informanten några frågor?  

 

Berätta om dig själv: 

Utbildning?  

Verksamma år? 

Arbetsuppgifter? 

Har du jobbat någon annanstans innan du började här? 

 

Frågor: 

Hur skulle du definiera begreppet musikteori? 

 

Vad har du själv för relation till musikteori som ämne? 

 

Hur ser du på musikteori och dess betydelse i fiolundervisningen? 

 

Finns det några specifika element när det gäller musikteori som du lägger mer tyngdpunkt 

vid? 

 

Finns det musikteoretiska element som du anser det är mindre viktigt att arbeta med i 

fiolundervisningen? 

 

Beskriv vilka moment som brukar ingå i din undervisning 

• På vilka sätt brukar du jobba med dessa? 

• Finns det element som känns lätta att få med i fiolundervisningen?  

• Finns det element som känns svåra att få med i fiolundervisningen?  

• Ger du någon gång läxor i musikteori?  

• Är de musikteoretiska momenten separerade från eller integrerade med spel på instrumentet? 

 

När börjar eleven med noter? 

 

Hur brukar det gå till när du lär ut noter? 

 

Vad är din upplevelse av att jobba med musikteoretiska moment på fiollektionerna? 

 

Upplever du att din syn på musikteori i fiolundervisning har förändrats under dina verksamma 

år som lärare? 

 

Känner du att du lägger så mycket tid som du skulle vilja på att undervisa dina fiolelever i 

musikteori? 

 

Känner du att du får input gällande musikteori någonstans ifrån? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga? Ytterligare frågor om studien? 
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Bilaga 4 Mindmap 
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