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Syftet med denna studie är att undersöka musikteorilärares syn på musikteori som undervis-
ningsämne. Detta har undersökts med fokusgrupper som metod där musikteorilärare i två fo-
kusgrupper samtalar kring sin syn på musikteori som undervisningsämne. Studiens teoretiska 
ram består av diskursanalys som teori och metod. De transkriberade intervjuerna har analyse-
rats och bearbetats med hjälp av diskursanalys som analysmetod för att därigenom synliggöra 
olika diskurser om synsätt. Resultatet visar på fyra större diskurser kring lärares syn på mu-
sikteori: musikteori som integrerat ämne, musikteori som verktyg för olika musikaliska ända-
mål, musikteori som gemensamt språk och musikteori som olika aspekter av kunskap. Det 
framgår även flera mindre diskurser inom flera av de stora diskurserna. Resultatet visar att 
musikteori bör vara integrerat med andra ämnen och att musikteoretisk kunskap bör ses som 
praktisk och personlighetsbaserad kunskap. Resultatet visar också att musikteori är ett an-
vändbart verktyg för musicerande, att skapa musik, konstnärlighet och för att uppnå musika-
lisk medvetenhet. I diskussionen lyfts de fyra större diskurserna ifrån resultatet fram, och de 
diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur.   
 
Nyckelord: musikteori, undervisning, diskursanalys, fokusgrupper 
 

Abstract  
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  Spring 2017 
 
The purpose of this study is to investigate music theory teachers approach to music theory as 
a teaching subject. This has been investigated with focus groups as a method in which music 
teachers in two groups are talking about their approach to music theory as a teaching subject. 
The theoretical framework for this study consists of discourse analysis as theory and method. 
The transcribed interviews have been analysed and processed using discourse analysis as an 
analysis method to make different discourses visible. The results show four major discourses 
about teachers approaches to music theory. There are also several minor discourses in several 
of the major discourses. The results show that music theory should be integrated with other 
music subjects where theoretical knowledge should be practical and personality based 
knowledge. The results also show that music theory is a useful tool for many different pur-
poses. The discussion shows four major discourses: Music theory as an interactive subject, 
music theory as a tool for various purposes, music theory as common language and music 
theory as different forms of knowledge which is related to earlier studies. 
 
Keywords: Music theory, education, discoursanalysis, focus groups 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en inledande text om mitt intresse för synen på musikteori som 
undervisningsämne. Därefter redogörs problemområde och dispositionen för arbetet. 

1.1 Inledande text 
I många olika sammanhang och tider har säkert många människor frågat sig vad musik är. För 
min egen del har svaret ofta varit personligt och svårt att beskriva i ord för andra människor. 
Det har över tid växlat mellan viljan att förstå musikens inre väsen och att inte vilja förstå. 
Ibland har jag tänkt att det oförklarliga i musik kan ha ett värde på samma sätt som det för-
klarliga. När jag under min lärarutbildning skulle välja ett andraämne valde jag musikteori 
och komposition, även kallad MOK. I början av mina MOK-studier blev jag intresserad av 
musikteori som fenomen och såg då oändliga möjligheter att fördjupa mig inom detta ämnes-
områdes. Vi MOK-studenter blev genom utbildningen presenterade för flera intressanta 
aspekter av musikteori, allt från arrangering för symfoniorkester, filmmusik, komplexa fugor, 
till olika sätt att se på ton och taktarter. Samtidigt blev jag intresserad av den aspekt i musik-
teorin som var oberoende av genre och nivå av komplexitet, vilket var musikteorins roll i mu-
sikundervisningen. Jag blev även intresserad av musikteorins roll i mitt vardagliga musice-
rande. Då och då har jag kommit i kontakt med intressanta uttalanden i olika Youtube-klipp 
eller i diskussioner med klasskamrater som fått mig att fundera över min egen ämnessyn på 
musikteori. Ett exempel är när saxofonisten Alex Hoffman i Youtubeklippet Alex Hoffman: 
Why I Don’t Like Wayne Shorter And His Music (2013) kritiserar Wayne Shorter genom att 
påstå att vederbörande spelar saker i sina solon som inte är musikteoretiskt berättigade och 
skriver kompositioner som går emot vedertagna harmoniska principer. Detta ledde mig in i 
tankebanor om musikteorins subjektiva och objektiva innehåll kopplat till improvisation och 
komposition. Ett annat ögonblick var när jag under en övningslektion i musikteori med två 
klasskamrater hamnade i en diskussion om hur vi gehörsmässigt skulle tolka ackorden  i en låt 
utifrån olika funktioner i en tonart. Efter flera olika förslag på tolkning säger en av oss att ”det 
är det som är det fina med musikteori, det finns liksom inget rätt eller fel”. Ett sådant utta-
lande säger något om hur personen ser på musikteori i sin undervisning. 
 
I min utbildning har jag sålunda upplevt att musikstudenter kan ha en personlig uppfattning 
om musik och olika uppfattningar om begreppet musikteori, vilket i sin tur, enligt Hanken och 
Johansen (2013), påverkar varje lärarstudents praktiska yrkesteori. Hanken och Johansen me-
nar att olika uppfattningar färgar innehållet i undervisningen. För någon handlar det om att 
kunna skriva fyrstämmig sats, sätta ord på musik som den personen har lärt sig, analysera en 
ackordföljd, eller diktera en melodi eller rytm, där innehållet i undervisningen sin tur är färgat 
av lärarens uppfattning om musikteorins roll i musikundervisning. 
 
Ett antal parametrar som är kopplade till olika uppfattningar inom ämnesdefinitionen hos mu-
sikteorilärare kan vara i vilken grad musikteori kan beskriva musik som något objektivt eller 
subjektivt. Vad är givet respektive otänkbart inom musikteori, vad finns i gråzonen mellan 
dessa, vad utgör en musikalisk teori och ger den bäring är frågor som är intressanta. Hur kan 
kunnandet inom musikteori definieras utifrån praktisk kontra teoretisk kunskap och hur kan 
musikteoretiskt kunnande definieras? Uppfattningar i sådana frågor ingår, enligt Hanken och 
Johansen (2013), i en musiklärares grundsyn, vilket i sin tur påverkar och styr de handlingar 
som läraren genomför i sin undervisning. Detta omfattar allt ifrån planering, genomförande, 
utvärdering av undervisningen samt utformning av undervisningen. 
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Alla som undervisar i musikteori verkar enligt min mening ha en uppfattning om ovanstående 
frågor, men att de i olika grad kan vara medvetna om sin syn på musikteori. Genom att under-
söka ämnessynen hos ett antal musikteorilärare i form av ett självständigt arbete hoppas jag 
kunna belysa ett antal diskurser som kan ge en bild av deras förhållningssätt till och synsätt på 
ämnesområdet. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna underlätta för andra musikteorilä-
rare att utforma sin undervisning där olika aspekter kring ämnessyn samverkar på ett sätt som 
gynnar studenters lärande. Jag hoppas att mitt arbete ska kunna hjälpa lärare att ifrågasätta sin 
egen syn på musikteori genom att utifrån föreliggande arbete få inblick i hur andra lärare ser 
på saken.    

1.2 Problemområde  
I ämnesbeskrivningen för musikteori på gymnasiet (Skolverket, 2013) framgår att ämnet syf-
tar till att studenterna ska utveckla:  
 

 … kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen 
ska också leda till att studenterna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kun-
skaper om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervis-
ningen ska studenterna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta 
praktiskt i musicerande och musikskapande. Undervisningen ska bidra till att stu-
denterna utvecklar kunskaper om metoder för att notera klingande musik samt me-
toder för egen gehörsträning. Studenterna ska ges möjlighet att analysera musik 
både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska 
skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge studenterna möjlighet att 
utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition. (Skolverket, 
2013, s. 1) 
 

Detta citat beskriver vilka kunskaper inom musikteori som studenterna ska tillägna sig och 
hur dessa kunskaper ska tillämpas. I de mål som gäller för första året på musiklärarprogram-
met på en av Sveriges musikhögskolor framgår att studenterna efter avslutad kurs ska kunna 
redogöra för hur gehörsträningen kan kopplas till musikaliska situationer, reflektera över sitt 
praktiska gehörsutövande arbeta med grunderna i notskrivnings- och sequencerprogram, till-
lämpa musikens terminologi och grundläggande grammatik, utifrån västerländsk dur och moll 
tonal musik beskriva och identifiera harmoniska funktioner samt redogöra stämföringsprinci-
per.  
 
Att det kan finnas olika syn kring de olika kunskapernas värde och förhållande till varandra 
kan bottna i lärares olika synsätt på musikteori. Skolverkets text om ämnets innehåll är tydlig, 
men utifrån lärares olika uppfattningar om musikteori, som beskrivs under föregående rubrik, 
kan undervisningen se väldigt olika ut. I denna kursplan framgår en praktiskt och betoning på 
en tillämpningsbar dimension med musikteoriundervisningen. Synen på kunnande kan skifta 
där vissa ser musikteori som en teoretisk eller praktisk kunskap och där innebörden i att verk-
ligen kunna musikteori skiljer sig i praktiken.  
 
Utifrån min egen erfarenhet har jag blivit väldigt färgad av synsättet hos den teorilärare jag 
själv har blivit undervisad av. Vissa lärare kopplar sällan teori till komposition i undervis-
ningen och andra ser det som ett separat ämne. Jag har även upplevt att vissa lärare undervisar 
utifrån att musikteori är till för att analysera och generera kriterier för vad som är rätt och fel 
eller vilken typ av musik som ska användas för att illustrera något musikaliskt fenomen. Detta 
kan innebära att viss musik får en särställning gentemot annan musik. Jag vill därför under-
söka utvalda musiklärares synsätt med vetenskapliga glasögon, så att jag kan synliggöra vilka 
olika synsätt som kan råda.   
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1.3 Arbetets disposition 
Det inledande kapitlet beskriver mitt bakomliggande intresse för denna studie samt vilka 
eventuella problem jag finner intressanta att undersöka i denna studie. I andra kapitlet lyfts 
relevant forskning och relevant litteratur fram som tar upp olika syn på musikteori och som 
undervisningsämne varpå en problemformulering och frågeställningar formuleras. Det tredje 
kapitlet beskriver de vetenskaps och kunskapsteoretiska perspektiv som arbetet är skrivet uti-
från samt diskursteori som teoretisk ram för arbetet. I fjärde kapitlet beskrivs val av forsk-
ningsansats, forskningsmetod och analysmetod samt urval av respondenter, studiens etiska 
överväganden och giltighet och tillförlitlighet. I kapitel fem presenteras resultatet av de analy-
serade intervjuerna där diskurserna om teorilärares syn på musikteori framgår. Det sjätte ka-
pitlet knyter ihop resultatet med bakgrundskapitlet i en diskussion som rör arbetes frågeställ-
ningar vilket följs av tankar kring arbetets betydelse och fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras litteratur om olika syn på musikteori och om musikteori i undervis-
ningssammanhang. Utifrån litteraturen på området formuleras därefter en problemformulering 
samt ett syfte med studien och forskningsfrågor.  

2.1 Synen på musikteori 
I Bonniers Musiklexikon (2003) ges följande definition av begreppet musikteori: 

Studiet av musikverks lagbundenhet med avseende på tonsystem, tonalitet, melo-
dik, harmoni, rytm och form. Sin praktiska tillämpning får musikteori i allmän mu-
siklära, musiklära harmonilära, kontrapunkt och formlära. (Bonniers Musiklexikon, 
2003, s.337)  

En annan definition av musikteori utifrån ett jazzperspektiv ges av Levine (1995) i jazzläro-
boken The jazz theory book. Han menar att det inte finns någon enskild jazzteori som kan 
besvara frågan om vad jazzmusik är eller hur den ska förstås. Därför vill Levine beskriva in-
nehållet i boken som jazzteori snarare än ”jazzsanning” och att den musikaliska sanningen 
snarare finns i den klingande musiken än i musikteorin. Levine definierar musikteori som en 
intellektuell aktivitet som sker utanför musiken med syfte att formulera regler som beskriver 
varför Charlie Parker och John Coltrane lät som de gjorde. Levine (1995) menar att dessa två 
musiker inte tänkte i musikteoretiska begrepp när de spelade, men har gjort ett föregående och 
omfattande arbete med mycket övning på sina respektive instrument.  
 
Tykesson (2009) skriver i sin avhandling om olika aspekter av musikteori med utgångspunk-
ten att musikteori finns i brytningspunkten mellan det praktiska utförandet och musikens 
mångfald i olika dimensioner. Tykesson lyfter fram att musikteori ur en synvinkel är en fär-
dighetsträning och ett hantverk som vanligtvis formuleras i olika läror som harmonilära, 
kontrapunkt, formlära och gehörslära. Dessa bildar tillsammans uttrycket musikalisk hant-
verkslära som är den vardagliga betydelsen av musikteori. Tykeson menar att begreppet mu-
sikteori olyckligtvis ofta uppfattas som en motsats till musikalisk praxis. Musikteori omfattar, 
enligt Tykesson, även tänkandet om musik och då blir musikteorin snarare teorier om musik 
än teorier i musik. Tykesson ser inte någon tydlig gräns mellan dessa två synsätt, utan ser mu-
sikteorin som en hjälp till reflektion, analys och interpretation. Vidare kan musikteori som 
kopplas till musikaliskt utövande aldrig ha något egenvärde. Musikteorin ska enligt Tykesson 
tjäna den klingande musiken och ge förutsättningar för kreativt skapande och framförande. 
Den kopplas därför ihop med det som kallas musikalisk gestaltning. Inom västerländsk note-
rad konstmusik är analysen i centrum för musikteorin. Syftet med analysen är att nå kunskap 
om verket samt om interpretation och framförande. Analysen får inte begränsas till att prakti-
sera harmonianalytiska system, formscheman och frågor som rör hur, utan ska också ställa 
frågor som rör varför. ”Musikteorin handlar därmed om både att förklara och att förstå” (s. 2), 
skriver Tykesson. 
 
I en magisteruppsats baserad på diskursanalys har Ahlman (2014) intervjuat två musiklärare 
om deras syn på kunskaper i musik. Respondenterna talade där om en helhetskunskap. Det 
innebär att kunskap i musik blir ett samlingsbegrepp för flera olika kunskapsdelar som till-
sammans skapar en djupare förståelse för hur saker och ting hänger ihop i form av en kun-
skapsmässig helhet. Den ena respondentenen påstår att musikteori är en av dessa kunskapsde-
lar som blir nödvändig för en kunskapsmässig helhet. Som kunskapsdelar värderar den ena 
respondentenen instrumentalspel och sång högre än musikteori och den andra sätter instru-
mentalspel och sång före musikteorin. Båda respondenterna anser att musikteorin får sitt ex-
istensberättigande när den kopplas till en annan kunskapsdel. De lyfter även fram två skilda 
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synsätt på musikteori med fokus på antingen musikaliskt uttryck eller som ett verktyg för att 
musicera i grupp. Undervisningsmoment som rör musikteori får betydelse först när de vävs 
samman med instrumentaltspelet och sång. Båda lärarna ger också uttryck för en diskurs som 
de kallar för ”helhetskunskap” där olika kunskapsbitar bildar ett pussel där en djupare förstå-
else uppnås. 
 
Lilliestam (1997) skriver i sin artikel om skriftliga och muntliga metoder för kommunikation 
där han säger att människans bruk av skriftspråk inte hindrade och påverkade användandet av 
talspråk. Att förmedla musik i noter eller klingande har olika ändamål. Musikteori har i vissa 
sammanhang en negativ betydelse för musikerns framtoning då det anses rätt att vara oskolad 
och att detta kan bidra till ett större konstnärligt djup hos musikern. Lilliestam skriver att mu-
sikteori kan framstå som oöverstigligt för en praktiker som utifrån sitt egna kunnande istället 
skulle beskriva olika musikaliska fenomen på ett annat sätt rent musikteoretiskt.   

2.2 Musikteori i undervisningssammanhang 
Hanken och Johansen (2013) skriver om olika syn på musik som undervisningsämne. I deras 
beskrivning av musikämnet som kunskapsämne inkluderas musikteori. De menar att det kan 
förekomma en stor tilltro till musikkunskapens betydelse för musikutövning, där exempelvis 
studenter får lära sig noter innan de lär sig att spela ett instrument. Musikkunskaper i kunskap 
om musik ses, enligt Hanken och Johansen, som lätta att värdera och när värdering och utvär-
dering blir viktigare i skolan vore det olyckligt om musikämnet får en profil som kunskaps-
ämne. Det kan tolkas som att Hanken och Johansens syn på musikteori innebär att den är ett 
teoretiskt ämne som är underordnad det praktiska musicerandet.  
 
Davidson och Lupton (2016) har i sin artikel undersökt hur ett specifikt förhållningssätt till 
musikteoriundervisning kan påverka studenternas uppfattningar av ämnet. Studien har sin 
utgångspunkt i den kritik som riktas mot traditionell musikteoriundervisning där samtida mu-
sik har fått stå åt sidan för äldre västerländsk musik som dominerat undervisningen. I en tid 
när mångfalden av musik ökar lavinartat har inte teoriundervisningen hängt med, varpå det 
har uppstått ett demokratiskt problem när mycket musik blir marginaliserad. Detta har enligt 
Davidson och Lupton missgynnat vissa grupper i samhället. Syftet med deras studie var att 
utforma, genomföra och utvärdera en kurs i musikteori i nutida konstmusik med musikalisk 
bred där komposition, framförande, analys, lyssning och diskussion är integrerade med 
varandra. Undervisningen ska ta avstånd ifrån den traditionella undervisning som kritiseras. I 
studien intervjuas elva studenter i 30–60 minuter med frågor om hur de uppfattar den nya 
kursen och vad de lärt sig. Resultatet visar på risker och möjligheter med en undervisning i 
musikteori som bygger på en bredare syn på nutida konstmusik. Å ena sidan ger det potential 
för individuell utveckling, forskningssamverkan och demokratisk utveckling. Å andra sidan 
ledde mångsidigheten och tvetydigheten i det postmoderna till konflikt, frustration och förvir-
ring för många studenter. Kursens design visar att musikteori kan läras ut med fokus på nutida 
musik utan att åsidosätta den teorins mångsidiga komplexitet, där moment som komposition, 
framförande, lyssning och analys integreras. Denna undervisningsmodell kan, enligt Davidson 
och Lupton, även appliceras till andra områden inom musikutbildning.          
 
Spieker (2016) har i sin artikel studerat hur musikteori kan appliceras på olika sätt för att 
hjälpa studenter att förbättra sitt individuella och kollektiva musikerskap. Spiekers metod för 
undersökningen bygger på observationer av hans egen undervisning. Han har en negativ in-
ställning till benämningen musikteori som han mycket hellre skulle kalla musicerande träning. 
Detta begrepp menar han skulle kunna leda till att studenterna bättre skulle kunna förstå hur 
musik är organiserad i olika strukturer, och att genom att applicera musikteori skulle göra 
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studenterna till bättre musiker. Genom att prata om musikteori som hade studerats under på-
gående orkesterrepetitioner blev studenterna mer engagerade när de förstod vad de hörde. Att 
prata om musikteori under repetitioner kan, enligt Spieker, även ges som uppgifter där studen-
ter ska hitta musik som innehåller musikteoretiska fenomen, vilket kan göra dem till bättre 
lyssnare och kompositörer. Dock menar Spieker (2016) att studenterna inte alltid kan uppfatta 
detta samband. När ett instrument hade studerats fick studenterna komponera ett litet musiks-
tycke som framfördes direkt för dem, vilket resulterade i intresse och entusiasm hos studen-
terna. Musikteori användes även i arrangeringssammanhang. Om ett viktigt instrument sakna-
des i en skolensemble kunde en student få i uppgift att arrangera om det saknade instrumen-
tets stämma till ett annat instrument för att därmed fylla ut den lucka som uppstått i ensemb-
len. Om studenterna önskade ackompanjemang av en orkester gavs ytterligare möjlighet att 
applicera musikteori. Spieker (2016) menar att när teori applicerades i kompositioner var det 
fruktbart att ge tydliga ramar istället för att säga ”skriv någonting”. De tillfällen när ensembler 
stämde sina instrument gavs möjlighet att träna teori. Studenterna kunde då utifrån en lju-
dande baston skapa gehörsmedvetenhet kring ackordstoner, stämföring etcetera. Improvisat-
ion ger möjlighet att applicera musikalitet. Detta förutsätter att studeneterna kan skalor, ack-
ord. Ur ett musikteoretiskt perspektiv kan improvisation finnas med i läroplanen. Om studen-
terna undervisas i ett musiklabb kan de använda antingen höger eller vänster hand för att spela 
melodiskt. Annars kan studenterna ta med andra instrument eller spela flöjt vilket kräver lite 
övning. Avslutningsvis menar Spieker (2016) att musikteori ska ses som musicerande träning. 
När studenten börjar förstå skalor, ackord, kompositionstekniker så ökar deras förståelse och 
uppskattning för musik. Genom att inkorporera musikteori i den allmänna musikklassen är det 
möjligt att studenternas musikintresse växer. Ökat engagemang i klassrummet kan främjas av 
ökad musikaliska färdigheter.     
 
Nilsson (2015) har i sin kandidatuppsats undersökt gymnasiestudenters inställning till musik-
teori med kvalitativa enkäter som metod. Resultatet visar på att de flesta studenter tycker att 
det är roligt, medelsvårt och mer viktigt än oviktigt med musikteori. Studenterna uppfattar att 
de ska använda sina musikteoretiska kunskaper till att reproduktion, musikskapande, notläs-
ning, förståelse för musik och deras instrumentalspel. 
 
I läroboken Refinement of rhytm skriver Palmqvist (2007) att ”musik är en exakt vetenskap 
och vad som är slarvigt framförande idag leder till förflackning i framtiden” (s. 6). Vidare 
skriver Palmqvist att musiklärare ska vara uppmärksam på studenters svårigheter och att de 
måste förmedla idéer tills ett tydligt resultat uppnåtts. Studenten måste själv förstå och 
tillägna sig de rytmer som studeras. Instrumentlärare tror ofta att rytmläran behandlas på mu-
sikteorin och tvärtom, vilket leder till att ingen undervisar rytm. Alltså faller inte rytmen in 
under musikteorins kunskapsområde. Tonhöjden har enligt Palmqvist (2007) dominerat den 
musikpedagogiska drivkraften och så även i litteraturen och gehörsträningen.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Musikteoretisk kunskap är ett ämnesområde som rymmer flera olika aspekter av kunnande 
enligt forskningsfältet. I ämnesbeskrivningen för musikteori på gymnasiet (Skolverket, 2013) 
betonas den praktiska aspekten av musikteori där studenten ska utveckla verktyg så att musik-
teorin används praktiskt i musicerande och musikskapande. Den ska användas för analys, 
harmonisering och komposition. I kursplanen på musiklärarprogrammet på en av Sveriges 
musikhögskolor framgår en praktisk och tillämpningsaspekt av musikteori. Även Davidson 
och Lupton (2016) påtalar att all slags musik ska studeras genom att kombinera komposition, 
framförande, lyssning och analys. Både Davidson och Lupton samt Spieker (2016) kritiserar 
musikteori som undervisningsämne. De förstnämnda för att innehållet domineras av väster-
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ländsk konstmusik och Spieker för att musikteori borde benämnas som musicerande träning. 
Lilliestam (1997) påtalar att musikteori kan uppfattas som omständligt eller att musikteori 
skulle kunna motverka ett konstnärligt djup hos musiker. Den presenterade forskningen om 
musikteori har alltså sin utgångspunkt i någon form av kritik mot musikteoriämnet, där pro-
blemet består i att musikteorin skulle kunna motverka konstnärlighet, att den saknar praktisk 
förankring, och att innehållet är för styrt av västerländsk konstmusik. Mitt övergripande in-
tresse ligger alltså i att synliggöra musiklärares förhållningssätt till musikteoriundervisning. 
Genom att intervjua musikteorilärare på gymnasieskola och musikhögskola vill jag fördjupa 
mig i deras syn på ämnet musikteori. Syftet med studien är att undersöka musikteorilärares 
syn på musikteori som undervisningsämne. Avsikten är att få en fördjupad insikt om olika 
aspekter av detta fenomen. Förhoppningsvis kan studien hjälpa andra musikteorilärare att göra 
välgrundade didaktiska val baserade på resultatet av denna studie. Följande forskningsfrågor 
är ställda: 
 
1. Hur konstruerar musikteorilärare sin syn på ämnet musikteori? 
2. Vilka förekommande diskurser är framträdande?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv, samt dis-
kursteori. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Då konstruktioner av synsätt ska undersökas i föreliggande studie väljer jag en konstruktion-
istisk ontologisk utgångspunkt som beskriver vilken syn på verkligheten jag utgår ifrån i min 
studie. Enligt Bryman (2011) innebär det att sociala företeelser är socialt konstruerade och att 
de ständigt förändras. Det innebär att forskares beskrivningar av sociala företeelser är kon-
struktioner som inte kan ses som slutgiltiga. Bryman skriver att de kategorier som forskare 
använder för att skapa struktur i sin förståelse av verkligheten är sociala konstruktioner som är 
föränderliga över tid och rum genom ett socialt samspel. Enligt Bryman ifrågasätter detta syn-
sätt att sociala företeelser befinner sig i en yttre verklighet som vi inte kan påverka eller styra. 
Därmed ses kunskap som något obestämbart. Utifrån en diskursanalytisk kunskapssyn kan 
inte kunskap enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) ses som en objektiv sanning. Kun-
skap är istället ett resultat av hur vi kategoriserar verkligheten och blir därför inte samma sak 
som verkligheten. Kategoriseringen som genererar kunskap sker och upprätthålls i social in-
teraktion. Detta skapar gemensamma försanthållande som genom sin instabilitet dras mot 
olika sanningsanspråk.   
 
Säljö (2000) menar att återskapandet av kunskaper äger rum i alla kulturer och vid alla histo-
riska och sociala villkor. Återskapande av kunskap skiljer sig mellan olika kulturer då den är 
organiserad på olika sätt. Kunskapen kan vara positiv och negativ när exempelvis vissa perso-
ner blir beroende av andras kunskap då de saknar den kunskapen själva. När en yrkesgrupp 
skapar och använder kunskap genom speciella språkvärldar blir det möjligt för deltagare i 
yrkesgruppen att förstå medan den icke insatta i gruppen ställs utanför. Säljö menar att kun-
skap ofta framställs som neutral utan ett socialt sammanhang, som om kunskapen inte har 
någon förankring i samhälle eller historia. Kunskaper är även situerade där människan agerar, 
men kan yttra sig olika beroende på lokala förutsättningar vid kommunikation. Detta är ofta 
fallet med kunskap i skolan som enligt Säljö inte alltid går att överföra till nya miljöer. Säljö 
(2010) menar att kunskaper alltid har en praktisk och teoretisk sida som är beroende av 
varandra. Exempel på detta är när vi tänker och fysiskt utför en handling. Dock kan relationen 
mellan teori och praktik variera, enligt Säljö, då kunskap alltid innehåller både reflektion och 
fysisk handling.   
  
Enligt Selander och Kress (2010) uttrycks kunskap vid aktivitet och praktik. Det är en kun-
skapsform som visar hur vi hur vi förstår och förhåller oss till världen. Kunskapen visar sig 
genom de sätt vi representerar världen på och har till syfte att hjälpa oss hantera och beskriva 
de dilemman och utmaningar som människan möter. Den kan fungera som en grund inför de 
val som vi möter. Rostwall och Selander (2010) beskriver kunskap som en möjlighet att 
handla och engagera sig mot ett specifikt mål i världen. För att en handling ska ses som en 
viss kunskap behöver den ha ett syfte och mål som kan ringas in. Annars är handlingen base-
rad på slump. Kunskap kan ses som meningsfulla handlingar i ett visst sammanhang. Rostwall 
och Selander menar att definitionen av meningsfullhet har varierat över tid, i olika kulturella 
och sociala sammanhang samt mellan olika individer och inom samma individ. Kunskapen 
kan befinna sig i såväl mentala som fysiska mentala rum eller platser. Selander och Kress 
(2010) beskriver rummet som en plats för lärande och syftar då såväl på ett fysiskt rum såsom 
bibliotek eller operationssal som olika redskap för olika ändamål. Rummet kan också vara 
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socialt med olika förväntningar och roller. Genom den digitala teknologin har det även upp-
stått ett digitalt rum där internet möjliggör ett globalt informationsflöde. 
 
Föreliggande studie bygger även på en interpretativistisk syn på kunskap som innebär att 
forskaren intar en tolkande inställning till kunskap. Bryman (2010) skriver att detta synsätt 
härstammar ifrån en kritik mot naturvetenskaplig forskning som undersöker den sociala verk-
ligheten. Istället behöver samhällsforskare ett sätt att fånga det subjektiva i social handling. 
Dessa handlingar är för människans sociala tillvaro meningsfulla och har betydelse gentemot 
människans agerande. Därför blir forskarens uppgift att förstå sociala handlingar utifrån vad 
som är meningsfullt, jämfört med en positivistisk samhällsforskning som vill förklara mänsk-
ligt beteende.  

3.2 Studiens teoretiska perspektiv  
I detta avsnitt presenteras diskursteori som teoretisk utgångspunkt för arbetet.  

3.2.1 Definition och användning av diskursanalys 
I denna studie används diskursteori som teoretisk ram, vilket stämmer överens med ett kon-
struktionistiskt perspektiv. Bryman (2011) skriver att diskurs eller diskursanalys innebär att 
olika uppfattningar av samhället, världen och vårt psykologiska inre kan beskrivas i diskurser. 
Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) kan en diskurs definieras som språkliga mönster 
som vi handlar utifrån i olika sammanhang. Den blir ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Diskursanalys blir sedan vårt sätt att ana-
lysera dessa mönster. Denna definition av diskurs är utgångspunkten i föreliggande studie. 

3.2.2 Tre olika angreppssätt  
Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) finns det inom det diskursanalytiska fältet tre 
olika angreppssätt för hur diskursanalys kan genomföras. Dessa tre angreppssätt har alla en 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt gällande språket roll. Dock har angreppssätten olika 
fokus och räckvidd i den konkreta analysen. Det första angreppssättet är enligt Winther Jör-
gensen och Phillips baserad på Laclau1 och Mouffes2 diskursteori, vilket innebär att diskursen 
konstruerar en betydelse av den sociala världen där betydelsen aldrig kan låsas fast. Varje 
diskurs är i ständig kontakt med andra diskurser och varje enskild diskurs gör anspråk på en 
specifik beskrivning och tolkning av den sociala världen genom hegemoni3. Det andra an-
greppssättet är enligt Winther Jörgensen och Phillips den kritiska diskursanalysen som likt 
diskursteori menar att diskurser är med och skapar den sociala världen. Inom detta perspektiv 
är diskursen dock en del av varje social praktik. Kritisk diskursanalys har en ideologisk ut-
gångspunkt som tjänar till att belysa ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper ur ett 
samhällsperspektiv. Diskursen ska kartlägga hur diskurser bidrar till ojämlikhet och hur dis-
kurser kan tjäna en viss grupps intresse. I det tredje angreppssättet, som Winther Jörgensen 
och Phillips benämner som diskurspsykologi, är rollen att undersöka hur diskurser används på 
ett strategiskt sätt av människor i social interaktion för att framställa sig själva och världen på 
ett visst sätt. Diskurspsykologin intresserar sig för förhållandet mellan individers och gruppers 
betydelsebildningar i relation till större samhälleliga strukturer och processer. I föreliggande 
studie har jag valt att använda mig av diskursteori då både kritisk diskursanalys och diskurs-
psykologi innefattar en samhällelig dimension i relation till individer, vilket inte ingår i mitt 
arbete.  

                                                
1 Ernesto Laclau: Postmarxistisk politisk teoretiker och statsvetare  
2 Chantal Mouffe: Politisk teoretiker och statsvetare 
3 Hegemoni: Ledande ställning 
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3.2.3 Diskursteori  
Då föreliggande studies val av angreppssätt utgår från diskursteorin är det befogat att beskriva 
detta angreppssätt lite mer. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att diskursteorin kan 
analysera alla sociala fenomen med diskursanalytiska redskap. Det centrala inom diskursteori 
är att betydelsen av sociala fenomen aldrig kan fixeras i en absolut mening. Däremot agerar vi 
som om det sociala består av fasta strukturer, att våra roller har en inbyggd objektivitet. Ef-
tersom språket som konstruktion är i ständig förändring blir också samhället och våra identite-
ter som konstitueras genom språket i konstant förändring. Sålunda är det av intresse att stu-
dera hur olika diskurser på sitt sätt vill framhäva ett socialt fenomen, alltså hur vi skapar verk-
ligheten genom olika diskurser, istället för att undersöka objektiviteten i verkligheten. Ana-
lysens roll i diskursteori blir att studera hur olika diskurser strävar efter stabilitet. De diskurser 
som identifieras genom analysen ska enligt Winther Jörgensen och Phillips snarare betraktas 
som abstrakta storheter än konkreta diskurser. 

3.2.4 Små diskurser 
Inom diskursteori talar Ericsson (2006) om små diskurser som vid diskursanalysen visar hur 
diskursen används i social interaktion. Till skillnad ifrån stora diskurser som används för att 
beskriva de diskurser inom vilka människor lever och verkar handlar de små diskurserna om 
människors handlingar. Alltså blir det en fråga om mängder av olika mindre diskurser som 
finns i det sociala sammanhanget i människors handlingar. Ericsson menar att skillnaden mel-
lan ”analys av diskurser” och diskursanalys består i att på förhand stora samhälleliga diskur-
sers betydelse för människor synliggörs vid analys av diskurser. Diskursanalys däremot syn-
liggör mindre diskurser. Begreppet små diskurser kan också benämnas tolkningsrepertoar för 
att göra en tydlig koppling till språkets betydelse och ett avståndstagande till de stora diskur-
serna. I föreliggande studie är det de små diskurserna och deras roll till varandra som åsyftas 
då det är synen på musikteori så som den kan användas i social handling, det vill säga i 
undervisningssammanhang, som är av intresse i föreliggande studie. 

3.2.5 Forskarens roll 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att en diskursanalytikers roll handlar om att 
undersöka vilka mönster som finns i det som faktiskt har sagts eller skrivits, och vilka sociala 
konsekvenser det får för omgivningen. Forskarens roll är inte att urskönja en given verklighet 
ur diskurserna eller att se vissa diskurser som mer eller mindre sanningsenliga. Eftersom fors-
karen är en del av de diskurser som studeras kan det därför vara viktigt att ställa sig ”främ-
mande” inför materialet då diskurserna kan framstå som väldigt naturliga och givna, vilket 
kan låsa möjligheten att se dem på ett annat sätt.     
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. Här 
redogörs också för urval av respondenter, studiens genomförande, etiska överväganden samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs val av forskningsansats som ligger till grund för föreliggande studie, 
samt val av den forsknings och analysmetod som nyttjats.   

4.1.1 Val av forskningsansats  
Föreliggande studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman (2011) känne-
tecknas kvalitativ forskning av hur ord tolkas snarare än kvantifiering av insamlade data som 
kännetecknar kvantitativ forskning. Det innebär att frågor som formuleras med hur och varför 
är vanligare än vad och vilken. Det som ofta studeras är beskrivningar och upplevelser av 
världen utifrån ett tolkningsinriktat perspektiv där en social verklighet ska förstås med ut-
gångspunkt i hur deltagarna tolkar denna verklighet. Bryman (2011) menar att kvalitativ 
forskning kännetecknas av tolkningsperspektivet som möjliggör för forskaren att ta hänsyn till 
skillnader mellan människor där den subjektiva innebörden i handling fångas. Detta bygger 
alltså på tolkning och förståelse av studieobjektet. När en forskare intar en tolkande inställ-
ning framgår det hur respondenterna i det sociala sammanhanget tolkar sin tillvaro. Alltså 
tolkar forskaren andras tolkningar som tolkas i relation till den teoretiska begreppsvärld som 
råder inom ämnesområdet.  
         
Kvalitativ forskning kännetecknas enligt Bryman (2011) av ett induktivt förhållande mellan 
teori och praktik där teorin genereras utifrån forskningsresultatet. I föreliggande studie an-
vänds både induktiv och deduktiv teori, då diskursanalys, som är en teoretisk utgångspunkt 
för studien, genererar diskurser, vilket kan ses som en ny teoribildning. Studien har även in-
slag av deduktiv teori, vilket innebär att teorier om kunskap kopplas till de diskurser som 
framgår i resultatet.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 
I föreliggande studie är avsikten att med hjälp av fokusgrupper undersöka hur musiklärare 
konstruerar sina synsätt på musikteori. Vid användandet av fokusgrupper ska enligt Bryman 
(2011) ett visst tema användas som grundar sig i studiens frågeställningar. Jag ser det som 
lämpligt att använda fokusgrupper istället för enskilda intervjuer då deltagare med liknande 
erfarenhet och koppling till ämnet kan diskutera fritt utifrån ett övergripande tema under 
mindre strukturerde former. Bryman (2011) menar att denna metod gör det möjligt för delta-
garna att säga saker utifrån vad de andra säger, och argumentera för eller emot vissa uttalade 
ståndpunkter. När deltagarna diskuterar ges möjligheten att studera hur meningsskapande äger 
rum i gruppen genom diskussioner i samspel där åsikter och föreställningar framgår.  
 
Med utgångspunkt i ett övergripande tema för intervjun ges deltagarna friheten att själva lyfta 
fram det de anser som viktigt i sin syn på musikteori, då fokusgruppledaren lämnar över en 
del av kontrollen till gruppen. Enligt Bryman (2011) är en nackdel med fokusgrupper att en 
stor mängd data kan vara svår att analysera så att samspelet blir tydligt och framträdande.  

4.1.3 Val av analysmetod 
I föreliggande studie används diskusteori som tillvägagångssätt för analysen av de transkribe-
rade intervjuerna. Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver att i en transkriberad text är 
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varje enskilt tecken ett enskilt moment där dess betydelse uppnås genom en fixerad position i 
förhållande till andra moment inom en given diskurs. Nodalpunkter är tecken som är särskilt 
betydelsefulla för diskursen. Utifrån dessa ordnas andra tecken och får sin betydelse. Det som 
utgör en diskurs är hur varje moment är fastställt i förhållande till övriga moment. Därigenom 
har alla andra moments tänkbara betydelse gentemot andra moment kunnat uteslutas. Dock 
kan alla moments tänkbara betydelse inte helt uteslutas utan diskursen handlar snarare om att 
reducera tänkbara betydelser och att förhindra att ett moment får mångsidiga tolkningar. Alla 
betydelser hos momenten som utesluts kallas för det diskursiva fältet som kan innebära andra 
diskurser utifrån andra nodalpunkter. De moment inom det diskursiva fältet som har en mång-
tydig innebörd inom en given diskurs kallas för element, alltså de tecken som inte fått sin me-
ning fixerad som ett moment. 
 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att alla tecken i språket får sin betydelse på vil-
ket sätt de förhåller sig till varandra vid ett givet tillfälle. Detta kan över tid ge upphov till nya 
betydelser när tecknen förflyttar sig. Att fixera betydelse hos ett tecken är inte möjligt då 
tecknet är i ständigt rörelse. Istället handlar ett teckens fixering om att kartlägga hur olika 
betydelser av ett tecken kämpar mot andra betydelser tills en betydelse kan uppfattas som 
naturlig. Utgångspunkten för forskare är att det inte är möjligt att nå den verklighet som råder 
bakom diskursen. Enligt Winther Jörgensen och Phillips blir diskursen föremål för studien 
och fokuset ligger på att undersöka mönster i det som faktiskt har sagts i text eller tal, och vad 
det får för sociala konsekvenser. 
 
Syftet med diskursen är att göra om alla element till moment. Dock kan inte alla element bli 
moment gentemot det diskursiva fältet då en diskurs alltid är i stånd till förändring. De ele-
ment som flera olika diskurser strävar efter att göra om till moment kallas för flytande signifi-
kanter. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) är det vid analys lämpligt att definiera 
diskursens nodalpunkter och hur andra tecken förhåller sig till nodalpunkterna samt hur andra 
diskurser vill definiera betydelsen av dessa nodalpunkter. När en nodalpunkt vill fixeras av 
olika diskurser kallas det för mästersignifikant, alltså en flytande signifikant som agerar som 
nodalpunkt. När olika signifikanter genom beröringspunkter sätts ihop till en kedja av mo-
ment som styrker deras fixering inom en diskurs kallas de för ekvivalenskedjor. Sådana ked-
jor sätts ihop av ord som är nära besläktade.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt beskrivs urvalet av respondenter, hur data har samlats in och sedan analyserats 
och bearbetats. Etiska överväganden samt giltighet och tillförlitlighet i föreliggande studie 
redogörs även för. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter i studien har gjorts utifrån ett antal kriterier. Det första var att de ska 
undervisa i musikteori på antingen högskola eller gymnasium i Sverige. På en musikhögskola 
blev alla musikteorilärare tillfrågade varpå fem av sex ställde upp. Samma fråga ställdes till 
ett gymnasium med estetiskt program där två av fem lärare ställde upp. För att kunna utforma 
jämna fokusgrupper med sju respondenter till mitt förfogande valde jag att placera en av hög-
skolelärarna tillsammans med gymnasielärarna då högskoleläraren även arbetar på en gymna-
sieskola. Därav blev det en grupp med tre lärare och en med fyra lärare. Faktorer som ålder, 
kön och bakgrundsfaktorer har inte legat till grund för urvalet. Dock ville jag intervjua lärare 
på högskolan då jag var nyfiken på olika synsätt på den högsta utbildningsnivån för musikte-
ori. Lärarna på estetprogrammet blev tillfrågade dels för att deras position i gymnasiet kan 
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bidra med synsätt som inte finns på en högskola, men även för att få ihop två stycken fokus-
grupper med minst tre respondenter i varje. Här följer en kort beskrivning av respondenterna: 
 
Respondent A – Hen är lärare i musikteori på en svensk musikhögskola och har undervisat i 
16 år. 
 
Respondent B – Hen är lärare i musikteori, komposition på en svensk musikhögskola och har 
undervisat i 23 år. 
 
Respondent C – Hen är lärare i musikteori, gehör på en svensk musikhögskola och har under-
visat i 40 år. 
 
Respondent D – Hen är lärare i musikteori, jazz o improvisation på en svensk musikhögskola 
och har undervisat i 28 år. 
 
Respondent E – Hen är lärare i komposition, musikteori på ett svenskt gymnasium och högs-
kola och har undervisat i 24 år. 
 
Respondent F – Hen är lärare i musikteori på ett svenskt gymnasium och har undervisat i 9 år. 
 
Respondent G – Hen är lärare i gehörs och musiklära, ljudproduktion, piano mm på ett 
svenskt gymnasium och har undervisat i ca15 år. 

4.2.2 Datainsamling 
För att samla in data till studien använde jag mig av ostrukturerade intervjuer i form av fokus-
grupper. Jag valde att intervjua musiklärare som undervisar i musikteori för att kunna under-
söka hur deras syn på musikteori ser ut. Jag fann det lämpligast att undersöka detta genom 
intervjuer där lärare fick samtala med varandra i så kallade fokusgrupper för att kommentera, 
kritisera och fördjupa det pågående samtalet.  
 
Samtalet i fokusgrupperna utgick ifrån ett övergripande tema härlett ur studiens syfte, och tre 
underteman som finns bifogade som bilaga 1. I det övergripande temat som presenterades i 
början av varje intervju ombads musiklärarna att beskriva sin syn på musikteori som under-
visningsämne i respektive skolform. Detta tema användes för att respondenterna skulle få 
svara utifrån sin egen ståndpunkt, som inte skulle påverkas mot en speciell riktning med allt-
för detaljerade frågor.  De tre underteman handlade om musikteori och kunskap, musikteorins 
roll och legitimitet samt definitionen av musikteori. Det första undetemat musikteori och kun-
skap innehöll ytterligare frågor som berörde kunnandet och lärandet av musikteori och om hur 
kunskaper i musikteori förhåller sig till praktisk och teoretisk kunskap. Det andra undertemat 
handlar om hur musikteorin kan legitimeras som undervisnigsämne och om det råder några 
motsättningar inom ämnet. Det tredje undertemat berör definitionen av musikteorin och gra-
den av subjektivitet och objektivitet inom musikteori. Dessa tre underteman formulerades för 
att jag ville få med olika aspekter av musikteori i intervjun. Under intervju gjorde jag små 
anteckningar i mitt dokument med frågor, se bilaga 1 när olika frågor i ett undertema hade 
berörts och jag ställde kompletterande frågor när samtalet klingat av för att få information om 
ett önskat undertema.   
 
Utöver detta hade jag förberett ett antal kompletterande frågor ifall samtalet skulle klinga av. 
Dessa frågor utgick ifrån vad jag ville ta reda på inom det övergripande temat. Temats syfte 
var att skapa en stor plattform för samtalet där varje lärare skulle få prata utifrån sin syn på 
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musikteori. När ett tema hade presenterats intog jag en passiv roll där samtalet fick löpa på. 
När jag fann diskussionen intressant kunde jag be om ytterligare svar. Flera av frågorna upp-
fattades som väldigt öppna varpå en kontext eller sammanhang till frågorna efterfrågades av 
respondenterna. När respondenterna inte förstod en fråga omformulerade jag den, varpå den 
blev tydligare. Tanken var att spela in intervjuerna med ljud och bild, men på grund av tek-
niska problem under den första intervjun blev det enbart ljudinspelningar på min mobiltele-
fon. Det tekniska problemet med videoinspelningen gjorde mig en aning ofokuserad i början 
av första intervjun. Den första intervjun genomfördes av praktiska skäl på lärarnas arbetsplats 
då de fyra arbetade på samma ställe. Samtalet pågick i 74 minuter och nästan alla mina förbe-
redda punkter berördes med fördjupade svar. Ibland berördes andra lärares syn på musikteori 
eller olika musikers förhållande till musikteori utifrån olika sidospår. Dessa lät jag fortgå då 
jag ansåg att de på något sätt ändå sa något om respektive lärares syn utifrån hur de förhöll sig 
till olika utsagor. Den andra intervjun genomfördes på två av lärarnas arbetsplats och den 
tredje läraren fick då ansluta sig från sin arbetsplats. Intervjun pågick i 78 minuter på ett lik-
nande sätt som den första intervjun. Dock upplevde jag att samtalet flöt på bättre i den andra 
intervjun med tanke på det övergripande temat.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
För att de inspelade intervjuerna skulle kunna analyseras med diskursanalys transkriberades 
samtalen. En mjukvara vid namn Transcribe användes för att importera ljudfiler av intervju-
erna. Med hjälp av denna mjukvara kunde jag med lätthet orientera mig visuellt, placera ut 
olika tidsmarkeringar och justera uppspelningshastigheten. De två intervjuerna transkribera-
des var för sig från början till slut och tempot sänktes vid behov när det blev svårt att höra vad 
som sades. Transkriptionen skrevs ner i ett samlat word-dokument där respondenterna ano-
nymiserades med bokstäver. 
 
Diskursanalysen av de transkriberade intervjuerna skedde i flera steg. Eftersom studiens syfte 
är att undersöka synen på musikteori som undervisningsämne läste jag först hela texten sam-
tidigt som jag sammanfattade flera mindre avsnitt där olika synsätt på musikteori framkom. 
Exempelvis kunde ett stycke i texten beskriva musikteori som ett integrerat ämne, vilket bil-
dade en kategori eller nodalpunkt som kunde föras in i ett Excel-dokument (Winther Jörgen-
sen & Phillips, 2000). Där placerade även liknande synsätt som framkom i texterna. Om ett 
annat avsnitt beskrev musikteori som ett ämnesöverskridande ämne bildade det en underkate-
gori till kategorin musikteori som ett integrerat ämne. Efterhand hade nio större kategorier 
skapats i exceldokumentetet med vardera två till tolv underkategorier, vilket utgjorde ett un-
derlag för min fortsatta analys. Utifrån de nio nodalpunkterna i exceldokumentet började jag 
leta efter signifikanta ord som tillsammans kunde bilda olika ekvivalenskedjor (Winther Jör-
gensen & Phillips, 2000). Dessa ekvivalenskedjor utgjorde ett underlag för konstruerandet av 
olika diskurser. Nästa steg var att läsa igenom texten en gång till där signifikanta ord eller 
kedjor av ord som beskrev ett visst synsätt tilldelades en siffra. Denna siffra angavs också i 
exceldokumentet under lämplig underkategori. Siffrans funktion var att kunna härleda varje 
ord till sin kontext i texten. Nästa steg var att utifrån nodalpunkterna med respektive tillhö-
rande ord bilda ekvivalenskedjor genom att sätta ihop besläktade ord och använda den tillhö-
rande siffran för att senare kunna hitta och beskriva det sammanhang där ordet eller orden 
förekom. Exempelvis kunde orden grundläggande förståelse och solid grund bilda en ekviva-
lenskedja där flera liknande ord, såsom att kunna traditionen och vissa grunder, bildar en dis-
kurs om musikteori som ett verktyg för att skapa musik.     



	
 

 20 

4.2.4 Etiska överväganden 
I studier med intervjuer som metod finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Enligt Codex 
(2016) ska studiens respondenter bli informerade om syftet och metoden i undersökningen 
samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. När respondenterna kontakta-
des första gången delgavs skriftlig information om studiens syfte och hur intervjun skulle gå 
till. Innan intervjun påbörjades fick respondenterna även en skriftlig informationsblankett 
med information om studien och vad deras medverkan innebär. Att deras identitet i studie 
förblir anonym, frivillig och kunde avbrytas med omedelbar verkan. Respondenterna har gett 
sitt samtycke till att deras handlingar och uttalanden är anonymiserade genom att deras namn 
har ersatts med en bokstav för att visa vem som säger vad. Information som avslöjar deltagar-
nas namn kommer inte att framgå i studien, allt i enlighet med Kvales (1997) rekommendat-
ioner. Fullständig konfidentialitet om respondenterna har inte funnits i studien då information 
om deltagarnas yrke och vilken skolform de undervisar på beskrivs i 4.2.1. Informationsblan-
ketten undertecknades och samlades in för framtida dokumentation. Denna information och 
blankett finns bifogade som bilaga 2 och 3. Den information som delgavs stämmer bra över-
ens med Codex riktlinjer för forskning som involverar människor. Information om eventuella 
risker och följder med studien delgavs inte då jag insåg att sådana inte fanns. Det gavs även 
möjlighet att ställa frågor om studiens utformning eller deras medverkan.    
 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) ska kvalitativ forskning bedömas utifrån andra begrepp än validitet och 
reliabilitet, då dessa två begrepp förutsätter att den sociala verkligheten kan beskrivas i en 
absolut bild. Därför används istället begreppet tillförlitlighet, vilket kan delas upp i tre under-
begrepp. Det första begreppet är trovärdighet som handlar om huruvida den sociala verklig-
heten som resultatet beskriver uppfattas som acceptabel hos andra människor som befinner sig 
i samma sociala verklighet som studien ägt rum i. Utifrån intervjusvaren i föreliggande studie 
kan trovärdigheten avgöras utifrån huruvida andra teorilärare än de intervjuade uppfattar det 
färdiga resultatet som rimligt. Om det skulle råda extrema avvikelser eller total konsensus 
mellan de intervjuade skulle det på något sätt kunna ifrågasätta studiens trovärdighet. Om det 
skulle uppstå en orimlig spridning av diskurserna i resultatet skulle studiens trovärdighet 
kunna ifrågasättas.    
 
Det andra begreppet är, enligt Bryman (2011), överförbarhet som i denna kvalitativa studie 
främst handlar om att på ett detaljerat sätt beskriva den sociala kontext där studien äger rum 
för att då kunna avgöra om studie är överförbar till en annan miljö. Genom att i föreliggande 
studie beskriva metoden fokusgrupper och respondenternas befattningar ges ett underlag för 
att kunna sätta sig in i den sociala kontext som studeras. Dock är det en liten del av respon-
denternas verklighet som uttrycks i intervjuerna. Jag har strävat efter att sätta ihop två fokus-
grupper som intervjuas under så lika förhållanden som möjligt. Då jag saknade intervjuerfa-
renhet vid den första intervjun upplevde jag att den andra intervjun gick mycket bättre, vilket 
ledde till att frågorna formulerades på ett tydligare sätt i den andra intervjun. Begreppet pålit-
lighet (Bryman, 2011) handlar om att alla processer i studien redovisas så att hög grad av 
transparens uppnås samt att alla val och tillvägagångssätt beskrivs så att en utomstående per-
son kan granska arbetets kvalitet och betydelse. Pålitligheten i denna studie utgår ifrån det 
metodkapitel som beskriver mitt tillvägagångssätt. Då diskursteori ligger till grund för analys 
och metod är det oundvikligt att undvika personliga ställningstaganden när de transkriberade 
intervjuerna ska analyseras och ett urval görs. Jag har inte medvetet försökt att framställa 
mina respondenters åsikter på ett vinklat sätt eller ge ett synsätt oproportionerligt mycket eller 
mindre utrymme i resultatet. Att studien har genomförts så som den beskrivits genomföras 
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bidrar till pålitligheten 
5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av diskursanalysen av de två transkriberade fokusgrupps-
intervjuerna med tre respektive fyra musiklärare i varje intervju. Rubrikerna är härledda ur de 
diskurser kring olika synsätt på musikteori som framgått av analysen.   

5.1 Musikteori som integrerat ämne 
Under denna rubrik presenteras diskursen om Musikteori som integrerat ämne som är viktig 
och utgår ifrån en kritik mot att ämnet ofta inte är integrerat med andra ämnen. När respon-
denterna diskuterar sin syn på teoriämnet framgår tankar om hur teoriämnet förhåller sig till 
andra ämnen. Inom denna diskurs kritiserar flera av lärarna ett synsätt där musikteori inte är 
integrerat med andra musikämnen genom att använda ord som antyder något negativt och 
problematiskt. Dessa ord bildar följande ekvivalenskedja:  tråkigt - inbyggd motsättning - 
problematik - mår dåligt - tristess. Här framgår ett samband mellan musikteori som icke inte-
grerat med andra musikämnen och en negativt laddad konsekvens.  
 
Kritiken beskrivs av lärare C som ser en problematik i att musikundervisning sker i olika rum, 
där musikteorin glöms bort när studenten spelar och att denne inte ser att musikteorin finns i 
vardagen. Dock anser lärare C att alla lärarna i rummet har den pedagogiska förmågan att 
knyta ihop ämnena. Inom teoriämnet finns det en inbyggd motsättning mellan å ena sidan 
instrumentallärare och rektorer och å andra sidan teorilärare då teorin finns med i undervis-
ningen för att den måste, men att spelet ses som det viktiga. Även lärare G tycker att musikte-
orin är en del av allting annat i musikundervisningen. Musikteoriämnet mår dåligt av att vara 
ett icke integrerat ämne och lärare G menar att det inte bör vara frikopplat ifrån andra musik-
ämnen som ensemble och instrumentalspel. Gemu4-timmen är en fokustimme där studenterna 
lär sig och tar med nya kunskaper till de andra ämnena. På ett sätt är det konstigt att musikte-
ori är ett eget ämne och att musik är ett annat ämne som om det vore någonting annat, menar 
G. Det är därför inte lämpligt med musikundervisning där musikteorin inte finns med. När 
teoriämnet är frikopplat från musik har lärare A erfarit att många studenter ser på teoriämnet 
med skräck för att de har haft så tråkigt för att de inte har gjort kopplingen mellan teori och 
musik. Tristessen uppstår när studenter inte kopplar ihop teori och musik. Även lärare C och 
A talar om tristessen som uppstår när musikteori inte kopplas till musicerande och spel, och 
att musikteorikonferenser har varit så tråkiga utan musicerande och spel. Genom att använda 
begreppet rum för olika musikämnen framhäver lärare G att musikteorin och andra musikäm-
nen ska finnas i samma rum, och att teorin inte ska vara ett eget ämne utan istället i nuläget 
kopplas till andra ämnen. Detta stöds av lärare både C, A och G.  
 
Lösning mot kritiken som framförts består i ett synsätt där teoriämnet ska vara ett integrerat 
ämne och där lärare lyfter fram att lösningen består i att musikteori ska kopplas ihop med 
andra kunskapsområden. Detta sker genom att använda ord som anspelar på en nödvändig 
relation mellan två objekt, vilket visas i denna ekvivalenskedja: knyta ihop – kopplingen –  
inse sambandet - samarbetar - samexisterar - ansluta - integrerar. Lärare B anser att musik-
teorin ska kunna integreras och appliceras på ett praktiskt musikaliskt plan också, där läraren 
säger till sina studenter att om de har musikteoretiska problem eller pratar om teori försöker 
de få studenterna att inse sambandet. En liknande tanke beskriver lärare E som ser musikteo-
rin som ett övergripande ämne, och att gymnasiet blir en mötesplats där musikteori interagerar 
med andra ämnen. Det innebär att ansluta allt annat inom musik till musikteori och tvärtom. 

                                                
4 Gemu: Förkortning för kursen gehörs- och musiklära på gymnasiet. 
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Lärare E beskriver vidare hur teorilärare kan samarbeta med andra lärare så att det teori- och 
instrumentlärare arbetar med är samma sak, och att de integrerar med varandra hela tiden 
fram och tillbaka. Lärare E Frågar om det är väsentligt att ha gemu om ämnet ska vara inte-
grerat med instrumentalundervisningen, ett ämne där instrumenten tas med eller tvärtom där 
teorin tas med till instrumentalundervisningen. En annan aspekt av kopplingen mellan olika 
ämnen redogör lärare D för. Han ser kunnandet av musikteori som en förmåga att hantera 
teori och gehör som språk, och förstå att de samarbetar och samexisterar. Här beskrivs teori 
och gehör som två olika ämnen som är beroende av varandra och utvecklar varandra i samar-
bete. Liknande tankegång om relationer mellan ämnen nämns av lärare E som säger att istället 
för att musikteorin ska kopplas till andra ämnen kan det även ske en form av växelverkan där 
”musikteori interagerar med andra ämnen och att ansluta allt annat till musikteori och tvär-
tom”. 

5.2 Musikteori som verktyg för musikaliska ändamål  
I detta avsnitt presenteras följande diskurser om musikteori som verktyg för olika ändamål: 
Musikteori som nödvändigt verktyg för musicerande, Musikteori som icke nödvändigt verk-
tyg för musicerande, Musikteori som verktyg för att skapa musik, Musikteori som verktyg för 
konstnärlighet, Musikteori som verktyg för att skapa något nytt och Musikteori som verktyg 
för att uppnå musikalisk medvetenhet. 

5.2.1 Musikteori som nödvändigt verktyg för musicerande 
Under denna rubrik presenteras diskursen om musikteori som verktyg för musicerande som 
utgår ifrån en kritik mot musikteoretisk inkompetens. Flera lärare beskriver och kritiserar när 
musikteoretisk inkompetens råder i olika situationer och förklarar varför det inte är hållbart 
eller blir problematiskt. Förekommande ord som antyder musikteoretisk inkompetens bildar 
följande ekvivalenskedja - inte kan grunderna - musikteoretisk okunskap - inte kan någon - 
ingen aning. Denna kedja bildar en diskurs där musikteori inkompetens är dåligt eller rådande 
i olika situationer.     
 
Lärare A nämner Björn och Benny som exempel på framgångsrika tonsättare som behöver 
hjälp med att arrangera och instrumentera för att det ska fungera samt att musikteori lärs ut för 
att studenterna ska klara av sådana saker själva. Att Björn och Benny inte kan något om mu-
sikteori blir något negativt då de behöver hjälp. De hamnar då i en beroendeställning gente-
mot andra personer. Det blir även mycket komplicerat när lärare A ska samarbeta med perso-
ner som inte kan grunderna i musikteori, men som har ett musikaliskt språk utan verktyg för 
att tillämpa dem.  
 
Musikteori är ett verktyg som behövs för att ”kunna spela, arrangera komponera, undervisa på 
ett bra sätt”, enligt lärare A. Musikteorin ger enligt hen ett större djup till ens musicerande och 
lärarskap. Här blir alltså teorin en förutsättning för ett bra musikerskap, vilket annars leder till 
mycket komplicerade situationer när studenter ska göra sig musikaliskt förstådda. Vidare sä-
ger lärare C att det finns personer som spelar ”idiotbra”, men de har ingen aning om vad det 
är för någonting de spelar. Han säger också att 70 - 85 procent av världens musiker ”inte kan 
någon” musikteori. Denna ståndpunkt bildar en diskurs som indikerar att det är möjligt att 
spela bra utan teorikunskaper för väldigt många musiker. Orden ingen aning säger att det i 
vissa sammanhang gör det möjligt att spela bra utan teorikunskaper, och orden inte kan an-
vänds på ett värdeneutralt sätt för att konstatera en uppskattning om teorikunskapen hos värl-
dens musiker. Som kontrast till de negativa konsekvenserna för musicerandet med musikteo-
retisk inkompetens framhävs även diskursen om musikteori som verktyg för musicerande med 
ord som lyfter fram uppfattningar om musikteorins positiva betydelse för musicerandet. Ge-
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nom följande ekvivalenskedja med orden förutsättning - som behövs - avgörande - gynnas 
betonas vikten av musikteori. 
 
Musikteori kan vara avgörande, enligt lärare E, för att studenterna i ensemblespel ska kunna 
prata om sina erfarenheter från instrumentalundervisningen och för att de ska kunna inse att 
det finns gemensamma termer och saker att prata om. Även lärare A ser musikteori en förut-
sättning för olika musikaliska aktiviteter. Lärare G säger att musikteori kan användas för att 
se vad som skiljer instrument och genrer åt för att senare komma fram till att studenterna gör 
exakt samma sak fast på olika instrument. Musikteori kan användas, enligt lärare G, för att ge 
insikter om musikteorins samband och relevans i studenternas musicerande. Här blir teorins 
samband och relevans något som kan gynna musicerandet. 

5.2.2 Musikteori som icke nödvändigt verktyg för musicerande 
Utifrån musikteori som något positivt och ett nödvändigt verktyg för musicerandet framträder 
även en diskurs om musikteori som icke nödvändigt verktyg för musicerande. Lärarna ger 
exempel där musikteoretiskt kunnande inte är relevant för musicerandet eller skapandet ge-
nom att använda ord som bildar ekvivalenskedjan inte behövs - är ointressant. Lärare C säger 
att musikteorin inte behövs för amatörmusiker eller proffsmusiker som inte behöver kommu-
nicera om vad de spelar då det finns ett allmänt musikaliskt språk, vilket i detta fall blir ett 
villkor för att inte kunna musikteori. Lärare C menar att den musikteoretiska okunskapen 
kunde märkas hos en känd jazzmusikers spel på det sätt hen färgade ackord som gick emot 
gängse praxis. Angående den berömde musikerns teorikunskaper undrar lärare B om Lennon 
McCartney hade teoretisk kunskap, varpå lärare D hävdar att det är ointressant och att det 
troligen inte skulle låtit annorlunda ifall de hade det. Musikteoretisk analys är enligt lärare D 
inte avgörande för musicerandet, utan det intuitiva kunnandet måste respekteras. 

5.2.3 Musikteori som verktyg för att skapa musik 
I detta avsnitt presenteras diskursen om musikteori som verktyg för att skapa musik. Där ingår 
musikteorins betydelse för konstnärlighet och musikteorin som verktyg för att komponera 
eller reproducera musik. Musikteori som verktyg kan även beskrivas i följande ekvivalens-
kedja: grundläggande förståelse - solid grund - grunder - kunna traditionen - vissa grunder. 
Angående konstnärlig fördjupning hävdar lärare C att fritt skapande måste utgå ifrån en 
grundläggande förståelse. Att studenter under 70-talet och framåt skapande fritt utan de basala 
kunskaperna med hänvisningen att de ville ha det såhär innebar att vem som helst kunde 
skriva vad de ville. Istället menar lärare C att studenter ska ha en solid grund som de kan 
bygga vidare på under hela livet. Lärare D anser dock inte att studenten måste ha en solid 
grund för att kunna skapa något eget och hävdar att studenten inte ska arbeta med grunder för 
att göra unika mästerverk. Grunderna ska inte främja något annat, utan främja användandet av 
grunderna. Han menar att det är möjligt att göra konstnärliga mästerverk utan grunder och 
utifrån helt olika förutsättningar, där konst som uppstått genom struktur inte nödvändigtvis är 
bättre eller sämre än konst som uppstått genom slump. Lärare C säger att grunderna kan an-
vändas olika beroende på vem man är. Lärare A berättar om två olika förhållanden till tradit-
ion där teorilärare i USA kräver att studenten ska kunna traditionen och att det är raka motsat-
sen i Sverige. Det innebär att amerikanerna blir hämmade och icke originella, och att svens-
karna blir väldigt innovativa. Lärare A säger att det måste finnas en väg emellan som utgår 
ifrån vissa grunder. Synsättet på användandet av musikteoretiska grunder skiljer sig åt där 
lärare C hävdar att fritt skapande måste utgå ifrån någon grundläggande förståelse med hän-
visningen att annars kunde vem som helst skriva vad de vill. D hävdar motsatsen och ser ett 
egenvärde i grunderna. Alltså blir ordet grunder en flytande signifikant som dras emot olika 
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fixeringar, antingen som förutsättning för skapande eller för att främja användandet av grun-
der, eller som Lärare A som betonar att grunderna ska balanseras med fritt skapande. 

5.2.4 Musikteori som verktyg för konstnärlighet 
Utifrån diskursen om musikteoretiska grunder framgår även en diskurs om teorin som verktyg 
för konstnärlighet som bildar följande ekvivalenskedjan konstnärliga ambitioner - konstnärlig 
fördjupning - speciella saker - konstnärliga mästerverk. Lärare D ser musikteori som ett po-
tentiellt verktyg för att skapa sig en konstnärlig fördjupning som kan vara bra och fruktbart, 
men att hen inte arbetar med teorin som ett sådant verktyg på lärarprogrammet. Teorin an-
vänds inte för att arbeta med att komma på unika och speciella saker. Som lärare i komposit-
ion ser sig lärare B som en stödjare för studenternas visioner om att komponera storslaget och 
refererar till lärare D om djupare konstnärliga ambitioner. För att musikteori ska vara ett verk-
tyg för kreativiteten menar lärare B att en kompositör måste kunna sin musikteori så bra att 
denne inte behöver tänka på det då besluten som rör skapande inte kan ske på ett medvetet 
plan. Annars hämmas processen.  

5.2.5 Musikteori som verktyg för att producera något nytt 
När samtalet berör skillnader i teoretiskt kunnande utifrån olika genrer framgår en diskurs 
genom ordvalen något nytt - skapande - komponera - otänkbart att reproducera. Dessa ord 
bildar en ekvivalenskedja som antyder musikteori som ett verktyg för att producera något 
nytt. Lärare D menar att det finns en skiljelinje bland studenter, då klassiska studenter arbetar 
med att reproducera musik där teorin används för att göra en analys av befintlig musik. I 
många fall blir teorin överflödig för det låter bra i vilket fall som helst eftersom noterna är ett 
facit. Jazzstudenter arbetar hela tiden med att göra egen musik och omsätter sitt teoretiska 
kunnande i skapande hela tiden. Denna skillnad mellan olika genrer beror på att det finns en 
skillnad i vardag och arbetssätt. Lärare D säger att till skillnad mot att funktionsanalys an-
vänds på en noterad förlaga används steganalys i improvisationsmusik i talspråk som en ver-
bal överenskommelse. Lärare E har en liknande ide om att komponerande ger bättre gehör 
därför att studenter provar och testar saker hela tiden och att det därmed blir bra. Alltså är 
skapande av ny musik mer gynnsamt för det teoretiska kunnandet än att reproducera musik. 
Enligt E blir teorin ett verktyg för att hitta på nya saker. Att komponera blir då ett verktyg för 
att bli bättre på teori. När Lärare B gärna vill utmana sina studenter att komponera utanför 
gamla klichéer blir musikteorin ett verktyg för att vidga sina vyer. Lärare G och E vill att teo-
rin används för att göra nya saker och inte bara för att reproducera. Lärare G retar sig på att 
teorin handlar om att reproducera musik istället för att studenterna ska bli öppnare och mer 
skapande. Lärare E menar att studenterna ska ta dom gamla sakerna och sätta ihop det till 
något nytt som blir fräscht för människor att höra på. Inom bild och film är det otänkbart att 
reproducera en film. 

5.2.6 Musikteori som verktyg för att uppnå musikalisk medveten-
het 
Musikteori kan i denna diskurs ses som ett verktyg för att uppnå musikalisk medvetenhet. 
Flera respondenter ser något positivt i att bli musikteoretiskt medveten kring musiken de hör 
och kritiserar musikteoretisk omedvetenhet genom orden inte vet - inte förstå som bildar en 
ekvivalenskedja. Lärare C ser det som ett av de större problemen att studenter runt om i värl-
den med djupa teorikunskaper i till exempel fugaexposition5 inte vet vad som händer när de 
spelar en fuga där lösningen ligger i ”att man måste ha det här språket för att det vi hörde nu 
som lät såhär bra det har den här etiketten”. Här blir alltså etiketten ett musikteoriteoretiskt 
                                                
5 Fugaexposition: Avsnittet i en fuga där subjektet presenteras. 
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verktyg för att veta vad de hör. Lärare C ser också en problematik när studenter inte kan för-
klara teoretiskt vad de spelar. Lärare D sätter musikteoretisk omedvetenhet i ett annat sam-
manhang och frågar sig vad en publik får ut av att inte förstå komplex musik i en livssituation. 
Det är intressant hur flera människors uppskattning av samma musik kan bottna i helt olika 
grad och typ av förståelse, vilket inte ses som något problematiskt. Orden inte vet antyder när 
en person inte kan förklara musiken som hen hör- där orden inte vet ses som något negativt 
när det står tillsammans med ordet problem. Orden inte förstå väcker i ett annat sammanhang 
förundran över människors uppskattning av musik utifrån olika grad av och typ av förståelse. 
Vidare säger C att ett reproducerande förhållningsätt kan resultera i en interpretation där stu-
denten inte bryr sig om vad den gör, för noterna säger hur studenten ska spela.   
 
För att motverka ett omedvetet förhållningssätt till musikteori framgår en diskurs genom or-
den i följande ekvivalenskedja: medvetandenivå - veta exakt varför - se något samband - 
tänka kring - kunna föreställa - få koll - lyssna på - veta vad. Lärare B, som undervisar i 
kontrapunkt, pratar om basala saker som konsonans och dissonans samt betonad och obetonad 
i musik som kan kännas fjärran. Det ger ett tillfälle att se på musikens grundbetingelser som 
gäller för all musik. Detta kan göras genom att höja studenternas medvetandenivå genom att 
fråga sig vad som är essensen och hur de upplever dissonanser i olika sammanhang. Lärare B 
säger att för att bryta mot reglerna måste personen i fråga veta exakt varför man gör det. Or-
den veta exakt antyder i sitt sammanhang att musikteori ses som verktyg för att höja den mu-
sikaliska medvetenheten i en positiv bemärkelse för att kunna se något samband. Står de till-
sammans med ordet måste se blir medvetenheten en förutsättning för att antingen kunna bryta 
mot reglerna eller för att studenten ska kunna se något samband.  Lärare D säger att den teore-
tiska reflektioner kring ett musikstoff utvecklas samtidigt med motsvarande färdighet i gehör, 
och lärare G säger att musikteorin måste finnas med för att studenten ska kunna se något sam-
band mellan olika moment i undervisningen. Musikteoretiskt kunnande är enligt lärare D en 
förmåga att tänka kring vilka harmoniska strukturer som bildas i noter, utvecklas samtidigt 
med förmågan att kunna föreställa sig hur det låter. Musikteorin ska sedan användas för att 
kunna handskas med situationer då en person snabbt behöver begripa musik och sedan om-
sätta den på gehör. Lärare D menar att teorin ska användas vid behov till skillnad från lärare C 
som istället betonar en konstant teoretisk medvetenhet. När musikteoretisk medvetenhet 
kopplas till musicerandet menar lärare C också att musikteoretiskt kunnande är att veta vad 
man ska använda och veta vad man inte ska använda i olika genre det tycker jag är jättevik-
tigt. Lärare B beskriver en strävan efter ständigt ökad musikalisk medvetenhet, men där mu-
sikteorin till slut förstörde musikupplevelsen när hen ville vara en god student och började 
planka musiken på konserter. Detta ledde till att lärare B slutade gå på konserter en period 
framöver. Viljan att ständigt öka sin musikteoretiska medvetenhet hade i det här fallet förstört 
musikupplevelsen. Ett annat synsätt på musikalisk medvetenhet kopplat till orden omgivning - 
vardag är när lärare E säger att musikteori egentligen inte är kopplat till musik utan är ett sätt 
att med sinnena få kontroll över omgivningen. Lärare E menar att när hen har fått studenterna 
att lyssna på ljud i sin vardag blir tillslut alla intresserade av det. 

5.3 Musikteori som gemensamt språk 
Här presenteras diskursen där musikteori framställs som ett gemensamt språk. Musikteori ses 
här som ett globalt eller gemensamt språk. Flera lärare pratar om musikteori som ett språk 
genom att använda orden kommunikation - språk - språket. Lärare F säger att noter blir en 
nödvändighet för musikalisk kommunikation, det går uttrycka sig bättre, enklare och mer 
avancerat om studenten har musikteori. Lärare A påstår att kunna musikteori är som att kunna 
prata samma språk i en grupp, att till exempel spela utifrån en notbild som alla förstår. Även 
lärare C ser musikteori som ett nödvändigt språk för att kunna identifiera musik med olika 
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etiketter. Att vi skapar språket musikteori är enligt lärare B för att förhålla sig till musikens 
beståndsdelar och för att relatera till och förstå samband mellan ting och objekt. Här blir mu-
sikteori ett språk som skapas utifrån ett behov av förståelse. Musikteori som gemensamt språk 
blir något nödvändigt, något vi skapar eller något vi behöver för att kunna prata samma språk. 
Utifrån musikteori som språk gör lärare E en koppling mellan musik och att läsa och skriva. 
Lärare E tycker att instrumentspel är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva. Det skulle 
vara konstigt om ingen kunde läsa, och vi bara kunde prata. Läsning ses som en teoribildning 
på samma sätt som musikteori. Gehörsbaserat musicerande har sina begränsningar som över-
skrids om fler än tio personer musicerar. Det är inte negativt att kunna läsa noter. Till skillnad 
från F anser E att kommunikation utan teori har sina begränsningar. 
 
Lärarna C och E lyfter fram musikteori i en global kontext och den blir då något som förenar 
människor för att de kan eller inte kan musikteori i ett vidgat perspektiv. Här bildar orden 
global - världens en kort ekvivalenskedja. Lärare E menar att musikteori är ett globalt språk 
som inget annat, där hen kan skicka noter till japan och få tillbaka en inspelning som låter bra. 
Lärare C däremot beräknar att de flesta av världens musiker inte kan musikteori, medan lärare 
E anser att vi behöver ett språk för att förstå kulturella skillnader, vilket musikteorin blir i det 
här fallet. 

5.4 Musikteori som olika aspekter av kunskap 
I detta avsnitt rubrik presenteras de diskurser som rör olika aspekter av musikteoretisk kun-
skap. Diskurserna som presenteras är följande: Musikteori som vardaglig kunskap, Musikteori 
som praktisk kunskap och Musikteori som personlighetsbaserad kunskap. 

5.4.1 Musikteori som vardaglig kunskap 
Flera lärare pratar om musikteoretiskt kunnande utifrån vardagen med följande ord som bildar 
ekvivalenskedjan: vardagen - vardagsnyttan - i vardagen - vardagliga schabloner - vardags. 
Lärare B tycker att musikteori ska kunna integreras och appliceras på ett praktiskt musikaliskt 
plan. Lärare C säger att harmoniska schabloner som studeras ska appliceras för att i vardagen 
på direktnivå kunna känna igen det läraren har pratat om i musiken, så kallad vardagsnytta. 
Många studenter ser inte att gehöret och musikteorin är en del av det som finns i vardagen. 
Även Lärare D vill att teoriämnet ska vara något uteslutande praktiskt som används i varda-
gen. Detta sker genom att arbeta på en ganska låg nivå och omsätta ganska mycket vardagliga 
schabloner. Musikteorin används för att förstå och handskas praktiskt med musik. Istället för 
att koppla teorikunskaper till vardagen anser lärare E att vardagen är där vi tränar teori och 
lektionen är där vi pratar om det. Flera lärare är överens om att musikteorin ska användas i 
vardagen, men har lite olika uppfattningar om hur. Lärare C pratar om att teorin ska bli synlig 
i vardagen, men inte hur den ska användas och lärare D vill omsätta teorin i vardagen så att 
den har en praktisk funktion. Lärare E vill att vardagen blir en plats där studenterna tränar på 
teori. 
 
En annan koppling till vardagen är den musik som studenterna lyssnar på. Där säger Lärare G 
att musiken som studenterna hör till vardags inte har någon plats i skolan, vilket får medhåll 
av lärare E som säger att teorin ger en möjlighet att verkligen syssla med saker som händer 
nu. Det uppskattas när studenterna tar med sig musik som hen inte vet någonting om. Då mär-
ker studenterna att det de har studerat på teorin fungerar på all musik och att det är möjligt att 
arbeta med all musik på musikteorilektionerna. Valet av vilken musik som studeras på teorin 
blir inte begränsat av att instrumentet så som i instrumentundervisningen.  
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5.4.2 Musikteori som praktisk kunskap 
När flera lärare talar om musikteori som teoretisk kunskap är det genom ett avståndstagande. 
Genom att använda följande ord bildas en ekvivalenskedja som visar ett avståndstagande till 
musikteori som teoretisk kunskap: teoretisk - teoretisk uppgift - teoretiskt ämne. När dessa 
ord används föregås de av ordet inte. Ord som mer praktiskt, tänka musik, musikaliskt ämne 
är det som föredras av lärarna. Lärare D säger att vissa delar av musikteorin som diskuteras 
kan göras mer teoretisk eller uteslutande teoretisk, men att hen styr det mot att vara mer prak-
tiskt. Likande synsätt finns hos lärare A som försöker sätta musikteorin i en musikalisk kon-
text när hen undervisar. Hen försöker inte se det som en teoretisk uppgift genom att tänka 
musik. För lärare G är musikteori inte ett teoretiskt ämne utan ett musikaliskt ämne. 
 
Musikteori bör istället, enligt lärarna, betraktas som praktisk kunskap genom följande ekviva-
lenskedja: praktisk användbar - praktisk kunskap - färdighet - praktiskt - gör på sitt instru-
ment. Lärare C anser att musikteorin ska knytas ihop så att den blir praktiskt användbar, och 
att de skandinaviska länderna ligger i framkant i den utvecklingen. Lärare D vill att teoriäm-
net ska vara något uteslutande praktiskt som används i vardagen. Liknande synsätt finns hos 
lärare D som vill att det ska vara en mestadels praktisk kunskap där hen försöker styra det mot 
att det ska va en färdighet snarare än nånting som man bara har läst sig till. Utifrån detta syn-
sätt om musikteori som praktisk kunskap ser lärare B det som en paradox att all verklig kun-
skap som att cykla eller köra bil sker utan att personen tänker på det. Ytterligare en aspekt på 
praktiskt kunnande är lärare G som definierar kunnandet av musikteori till det hen behöver för 
sina behov. Det kan också bestå i förmågan att se mönster i det studenten praktiskt gör på sitt 
instrument. Här ska teorin användas för att analysera ett praktiskt utförande på instrument. En 
annan aspekt av praktiskt kunnande ser lärare E genom sin syn på musikteori som föränderlig:  
 

Det är väl att bygga upp en slags referensram av någon slags helhet om musik och 
ljud. Men också att den inte är fast utan att när man har fått en kunskap runt musik-
teori sen är den ett medel för att kunna göra saker med musik. Inte för att kunna re-
producera bara utan. för att jag menar att den ska lämna möjligheter för att plocka 
in nya grejer också va hela tiden, att den är öppen. Musikteorin är en sån här 
grundbas. Som kan släppa in snarare än att den en faktisk kunskap som är sluten. 
Musikteorin tar slut utan utvecklas ständigt där kunnandet ligger i att förstå att man 
inte kan allt men att ha ett begrepp om det man har. (Lärare E) 

 
En annan modell för musikteoretiskt kunnande är lärare C som tycker att förhållandet mellan 
intuition och kunskap är intressant. Att man utgår ifrån intuition och så går man till kunskapen 
för att förklara så här är det och för att sedan gå tillbaka till intuitionen och har bakat in kun-
skapen.  

5.4.3 Musikteori som personlighetsbaserad kunskap  
I diskursen om Musikteori som personlighetsbaserad kunskap är personligheten av betydelse 
för lärandet. Ord som används med individualistiska drag är personlighet - självkänsla - varje 
student - deras inre - personligt, där kunnandet utgår ifrån och ska anpassas till individen. 
Detta antyds genom orden fingertoppskänsla - bygga en relation. Lärare F anser att gehöret är 
väldigt personligt och kopplat till en personlighet och självkänsla. Det kräver fingertopps-
känsla att nå varje student och varje students gehör styrs av erfarenheter och instrument, där 
läraren måste bygga en relation med varje student genom att bygga ett förtroende för att 
komma in i deras inre. Det är viktigt med förtrogenheten i kunnandet där alla perceptioner 
verkar när studenten tar i någonting för att sedan göra något eget med det som kanske blir 
personligt. Lärare G svarar att kunskapen då blir studentens egen på något sätt.  
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För att visa på olikheter mellan studenter används orden tusen sätt - olikheter - olika fort - 
olika sätt - olika personer - olika lyssnande - olika typer, vilket betonar att alla studenter både 
lär sig, analyserar och systematiserar på olika sätt samt att alla lär sig olika fort. Detta indi-
vidperspektiv kan kopplas till Lärare G som anser att alla lär sig musikteori på olika sätt, men 
att de flesta lär sig genom att få en inre visuell bild och att se saker i system. Att lära sig se 
mönster, kunna dra egna slutsatser och sätta saker i system, vilket går för de flesta men inte 
alla. Det är alltså möjligt att lära sig musikteori på tusen sätt. Lärare F pratar också om indivi-
duella olikheter och säger att vissa vill förstå allt på en gång och andra vill ta en sak i taget. 
Studenters olikheter kan också innebära att alla lär sig olika fort och att det är det som är me-
ningen, enligt lärare E. När samtalet berör tolkningsaspekten i musikteori säger lärare E att 
alla studenter hör på olika sätt. Därför måste läraren se det utifrån studentens kontext när den 
analyserar något. Hen hänvisar till cortex6 och att det är häftigt att olika personer fokuserar på 
olika delar av musiken och att det är tillåtet att göra det. E säger att all upplevelse av musik är 
individuell och att alla hör samma ljud på olika sätt. Eftersom alla hör olika delar av samma 
ljud har alla rätt i sitt lyssnande. Lärare D anser att det kan vara ett problem att det är möjligt 
att välja hur något rytmiskt ska analyseras, men ser det också som spännande att en sak kan 
uppfattas väldigt olika sätt och att två personer kan uppfatta en sak väldigt olika beroende på 
referens. Denna uppfattning delas av lärare C som anser att det ska finnas lite tolkningsmöj-
ligheter. Angående olika sätt att lyssna säger lärare G att det finns olika typer av gehör, där en 
uppfattning är att gehöret är medfött eller att vissa har bra melodiskt, rytmiskt eller harmo-
niskt gehör. Bara för att en student är svag på en typ av gehör är inte allt gehör dåligt. Förut-
sättningen för gehör är, enligt lärare E, att om en student kan känna igen olika röster så är det 
inga problem med gehöret, utan då kan studenten gå hur långt som helst. Begåvning är inget 
lärare E tror på, istället är det så att vissa tycker det är roligare med en sak. 
 
När flera olika personer ska lära sig musikteori nämns orden två och två - grupp - för alla - i 
en grupp - få studenterna. Lärare E menar att studenter oftast utvecklar det de är bra på för att 
de får feeling för att hålla på med det. Sen ska det vidgas så de blir bättre på annat. Genom att 
studenterna pratar två och två med varandra lär de varandra och får erfarenheter i gehör. Att 
studenterna utforskar varandras tycke och smak gör att studenternas hamnar i fokus. Läraren 
ska alltid utgå ifrån upplevelser när studenterna ska lära sig teori. Vare sig det är visuell, taktil 
eller auditiv upplevelse så har alla i en grupp möjlighet att ta in det. Teorin måste vara grun-
dad i upplevelsen så att det inte blir tomma ord och abstrakt. Utifrån synsättet att olika indivi-
der ingår i en grupp vill lärare F skapa ramar och förutsättningar så att studenterna ska kunna 
koda av till exempel en rytm så att den i princip blir likadan för alla. Lärare F kan då zooma 
in på det som studenterna ska lära sig, få dem åt samma håll och förmedla ett budskap om vad 
studenterna ska få med sig. 
 
Flera lärare har erfarenhet av informellt lärande på så sätt att de har lärt sig musikteori på 
egen hand. Ord som visar detta är egna system - egna upptäckandet. Lärare G berättar hur hen 
hittade på egna system för att systematisera musik med egna ord och mönster, och ställer sig 
frågan om hen egentligen kunde musikteori. Svaret blev att hen hittade samma system som 
alla andra fast hen uppfann hjulet helt i onödan. Samma sak har lärare E varit med om och 
hen tänker hur det hade varit om hen hade lärt sig allt rätt direkt, men inser att det egna upp-
täckandet ledde till mycket tankar och reflektioner. Lärare F menar att den egna teorin hos 
vissa studenter kan bli väldigt personlig och att studentens identitet kan krossas om deras egna 
musikteori ska revideras. Dock kan andra personer, som har sin egen musikteori, vara väldigt 

                                                
6 Cortex: Är det yttre skikt av storhjärnan som kallas hjärnbarken. 
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öppna för att lära sig en annan musikteori och då säga ”lär mig allt”. Detta bygger på ett för-
hållningssätt kring hur studenten lärt sig, vilket är avgörande för hur den tar emot teoriunder-
visningen. 

5.5 Sammanfattning 
Det som framgår av resultatet är att samtliga lärare vill förena musikteorin med en praktisk 
dimension där teorin ska användas för att se samband mellan olika kunskapsområden. Om 
inte detta sker kan det orsaka tristess för studenterna. Lösningen ligger i att koppla samman 
och interagera. Dock framgår olika uppfattningar om teoriämnets självberättigande eller hur 
det kan ses som ett övergripande ämne. Teorin beskrivs av flera lärare som ett verktyg för 
musicerande och skapande där vissa ser musikteoretiska grunder som en förutsättning för fritt 
skapande. Kritik riktas mot att teorin används för att reproducera musik istället för att skapa 
ny musik. Flera lärare lyfter fram problem kring ny musik som studenter lyssnar på och att 
den inte har någon plats i undervisningen. Istället fokuseras på äldre västerländsk musik. Det 
saknas också en pedagogik för att handskas med nyare musik i undervisningen. När musikte-
ori lyfts fram som ett språk görs det positivt ur ett globalt perspektiv och som en förutsättning 
för musikalisk kommunikation. Den praktiska aspekten lyfts fram som något oerhört viktigt. 
Teorins roll i en musikalisk vardag lyfts fram som något viktigt och av flera lärare som något 
väsentligt. I resultatet framträder fyra övergripande diskurser som är: musikteori som integre-
rat ämne, musikteori som verktyg för olika musikaliska ändamål, musikteori som gemensamt 
språk och musikteori som olika aspekter av kunskap.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till bakgrundslitteraturen. Sedan följer reflekt-
ioner kring studiens metod, arbetets betydelse samt fortsatt forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt lyfts de fyra övergripande diskurserna som framkom i diskursanalysen av de 
transkriberade fokusgruppintervjuerna. Diskurserna som diskuteras är musikteori som integre-
rat ämne, musikteori som verktyg för olika musikaliska ändamål, musikteori som gemensamt 
språk och musikteori som olika aspekter av kunskap. Diskurserna diskuteras i relation till ti-
digare forskning och annan relevant litteratur.  

6.1.1 Musikteori som integrerat ämne 
Diskursen om musikteori som integrerat ämne är väldigt framträdande i resultatet. Dels som 
integrerat med andra musikämnen som instrumentalspel, ensemble och till studenters musika-
liska vardag. Att musikteorin ansluts till och kopplas ihop med andra ämnen ses som en lös-
ning för att inte musikteori ska uppfattas som tråkig och irrelevant och som resultatet antyder. 
Spieker (2016) beskriver hur musikteoretiskt lärande kan ske vid bland annat orkesterrepetit-
ionerna, instrument och arrangeringslära där studenterna använder sina teoretiska kunskaper 
för diverse praktiska uppgifter. Denna idé om musikteoretisk integrering beskrivs på ett prak-
tiskt plan, till skillnad mot lärarna i föreliggande studie som beskriver integrering med andra 
utgångspunkter. En av lärarna säger att teori och instrumentlärare kan samarbeta så att det 
finns beröringspunkter kring innehållet i undervisningen. Denna integrering mellan ämnen 
innebär att det finns en påverkan i två riktningar där teorin styr innehållet i ett annat ämne och 
tvärtom. Detta skiljer sig mot Spiekers (2016) idé där teorin appliceras och studeras när ett 
tillfälle ges, istället för en kontinuerlig integrering. Resultatet visar att musikteorin kan ses 
som ett övergripande ämne där musikteorin interagerar med andra ämnen, vilket stämmer 
överens med Spiekers (2016) studie där musikteorin också interagerar med andra ämnen. 
Dock visar inte resultatet någon generell lösning på hur denna integrering ska gå till i prakti-
ken. I resultatet beskrivs en problematik när musikteorin glöms bort när studenterna spelar på 
sitt instrument. Detta är inget som problematiseras vad avseende på de negativa konsekvenser 
som skulle uppstå. Lösningen på problemet ligger i att knyta ihop ämnena där studenten ska 
bli musikteoretiskt medveten när hen spelar. Här blir interaktionen med andra ämnen en fråga 
om att medvetengöra musikteorin jämfört med ett praktiskt interagerande som Spieker (2016) 
beskriver. I Ahlmans studie (2014) menar de båda respondenterna att musikteorin får sitt ex-
istensberättigande när den kopplas till en annan kunskapsdel. Först då kan musiken ses som 
en helhetskunskap med olika komponenter, och musikteorin får sin betydelse först när den 
vävs ihop med instrumentalspelet. Tykeson (2009) har en liknande ståndpunkt att musikteorin 
aldrig kan ha något egenvärde innan den kopplats till ett musikaliskt utövande. Lärarna i före-
liggande studie är överens om att musikteorin inte har något egenvärde. Dock visar resultatet 
att vissa delar av musikteorin kan göras mer teoretisk eller uteslutande teoretisk. När och vil-
ken musikteori som avses framgår inte, men en tänkbarhet är det Tykesson beskriver, att mu-
sikteorin är musikteori om musik snarare än musikteori i musik.  
 
Hanken och Johansen (2013) menar att det kan förekomma en alltför stor tilltro till musikkun-
skapens betydelse för musikutövning, där exempelvis vissa studenter får lära sig noter innan 
de lär sig att spela ett instrument. Denna utsaga antyder ett icke integrerat förhållningsätt 
kring musikteori vilket flera av lärarna i föreliggande studie kritiserar. Istället menar en av 
lärarna att musikteorin samarbetar och samexisterar med andra ämnen. Att musikteori besk-
rivs som en helhetskunskap i Ahlmans (2014) studie stämmer överens med denna lärares ut-
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saga, med skillnaden att olika musikämnes samexistens inte lyfts fram i Ahlmans (2014) stu-
die. Även ifall resultatet framställer musikteorin som betydelsefull för musikutövningen 
nämns inget om att separera teorin ifrån spelet. Däremot ses musikteorin av vissa lärare som 
betydelsefull för det fria skapandet och att de musikteoretiska grunderna ska studeras innan 
ett fritt skapande kan påbörjas. Komposition lyfts av vissa lärare fram som ett bra redskap för 
att lära sig musikteori. Davidson och Lupton (2016) visar att det är möjligt att utforma musik-
undervisning där komposition, framförande, analys, lyssning och diskussion är integrerade 
med varandra. Även om föreliggande resultat förordar att musikteorin integreras med andra 
ämnen nämner bara en lärare en integrering där musikteorin samspelar med mer än ett ämne.   

6.1.2 Musikteori som verktyg för olika musikaliska ändamål 
Resultatet visar på en problematik när musikteoretisk inkompetens råder i olika sammanhang. 
Dock framgår ingen förklaring till vad inkompetensen kan bero på. En tänkbar förklaring är 
när Lillienstam (1997) skriver att musikteorin i vissa sammanhang kan ha en negativ bety-
delse för musikers framtoning eftersom det anses positivt att vara oskolad, vilket kan bidra till 
ett större konstnärligt djup hos musikern. En annan förklaring kan vara Davidson och Lupton 
(2016) som skriver att mycket samtida musik har blivit marginaliserad då musikteoretisk 
undervisning ofta dominerats av äldre västerländsk musik, vilket kan skapa ett avståndsta-
gande till musikteori hos vissa grupper. I föreliggande resultatet kritiseras dagens teoriunder-
visning för att den musik som studenter lyssnar på idag inte har någon given plats i undervis-
ningen. Tvärtom visar reultatet att det i teoriundervisningen verkligen borde vara möjligt att 
hålla på med dagens aktuella musik eller all musik för den delen.  
 
Till skillnad mot musikteoretisk inkompetens menar en lärare i resultatet att musikteori är ett 
verktyg som behövs för att ”kunna spela, arrangera komponera, undervisa på ett bra sätt”. Här 
blir musikteorin en förutsättning för att kunna göra saker inom musikområdet, vilket stämmer 
överens med Tykesson (2009) som menar att musikteorin ska tjäna den klingande musiken 
och ge förutsättningar för kreativt skapande och framförande. Att se musikteoretiska grunder 
som handlingar, i enlighet med Rostwall och Selanders (2010) syn på kunskap innebär att 
innebörden av begreppet meningsfulla handlingar varierar över tid samt i olika kulturella och 
sociala sammanhang mellan olika individer. Detta syns i resultatet när samtliga lärare ser mu-
sikteoretiska handlingar som meningsfulla men där det finns en stor gradskillnad beroende på 
sammanhang. Vissa lärare menar att musikteorin ska gynna skapande och framförande, me-
dan andra menar att musikskapande inte är beroende av teoretiskt kunnande, utan att det intui-
tiva kunnandet måste respekteras. Enligt Selander (2010) syftar kunskap till att hjälpa oss vid 
hantering av utmaningar och dilemman. Frågan är huruvida musikteori används för att möta 
utmaningar eller som vägledning. I resultatet framgår exempel på båda där musikteori dels 
används för att handskas med en musikalisk vardag och när musikteori används för vägled-
ning och grund för komponerande. När musikteori studeras ska kunnande så småningom 
övergå till intuition vid musicerande och skapande, och besluten måste ske på ett omedvetet 
plan för att inte hämma processen. Även om resultatet förespråkar musikalisk medvetenhet i 
många situationer så menar lärarna att all kunskap blir till intuition. Lärandet utgår ifrån in-
tuition där sedan kunskapen förklarar någonting varpå kunskapen går tillbaka till intuition.  
 

 
Figur 1: Illustration av intuitiv kunskap som får en teoretisk förklaring för att sedan återgå till intuitiv 
kunskap.   
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För att musikteori ska vara ett verktyg för kreativiteten framkommer i resultatet att en kompo-
sitör måste kunna sin musikteori så bra att denne inte behöver tänka på det då besluten som 
rör skapande inte kan ske på ett medvetet plan. Vilket annars kan hämma den kreativa proces-
sen. Levine (1995) använder Charlie Parker och John Coltrane som exempel på en liknande 
process där deras beslut låg på ett omedvetet plan, vilket hade föregåtts av ett omfattande ar-
bete med mycket övning på deras respektive instrument.     
 
Resultatet visar hur lärare tycker att musikteorin kan bidra till förståelse av musik och en lä-
rare tar avstånd ifrån idén om att ökat musikteoretiskt kunnande per automatik skulle öka 
uppskattningen av musik. Detta motsägs av Davidson och Lupton (2016) som menar att ”när 
studenten börjar förstå skalor, ackord, kompositionstekniker så ökar deras förståelse och upp-
skattning för musik” (s. 188). Samma lärare, som nämndes tidigare, anser att det är spännande 
att två personer kan uppfatta samma musik väldigt olika beroende på deras musikteoretiska 
referensram. Hen verkar inte koppla graden av upplevelse till graden av kunnande. Resultatet 
visar att musikteori ses som ett verktyg för att skapa ny musik, vilket kan skilja sig mellan 
olika genrer utifrån musikalisk vardag och arbetssätt. Att komponera ny musik leder, enligt 
resultatet, också till bättre gehör och teoretiskt kunnande till skillnad med reproducerandet av 
musik där teorin får en mindre roll och gör studenterna mindre öppna och skapande.  
 
Utifrån Selanders (2010) kunskapssyn, att kunskap visar sig vid aktivitet och praktik, visar 
resultatet på ett entydigt sätt att musikteori ska ses som praktisk kunskap. Att benämna musik-
teori som praktisk kunskap pekar på att benämningen musikteori är missvisande då det inte är 
fråga om teoretisk kunskap. Detta framhäver Spieker (2016), som är kritisk till benämningen 
musikteori. Han skulle istället benämna ämnet som musicerande träning, vilket på lång sikt 
skulle kunna främja studenterna till att bli bättre musiker. Dock beskriver resultatet musikte-
ori utifrån Säljös (2010) kunskapssyn som både praktisk och teoretisk då vissa delar av mu-
sikteorin kan göras uteslutande teoretisk, vilket dock inte förordas.    

6.1.3 Musikteori som gemensamt språk 
Resultatet visar att musikteori inte uppfattas som något negativt i förhållande till klingande 
musik. En av lärarna påpekar att det inte är något negativt att kunna noter vilket många tror. 
Detta kan bekräftas av Lilliestam (1997) som säger att människans skriftspråk inte hindrade 
eller påverkade bruket av talspråk. Om musik ses som ett språk i strikt mening kan denna pa-
rallell mellan skrift och talspråk göras. Annars är det möjligt att tänka sig situationer där note-
rad musik påverkar interpretation och tradition av musik. Resultatet säger att instrumentspel 
är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva det svenska språket där förmågan att läsa ses 
som självklar. På samma sätt som läsning är självklart i svenska språket blir då på samma sätt 
musikteorin självklar inom musik utifrån denna ståndpunkt, eftersom läsning är en teoribild-
ning av vårt talade språk. Dessa ståndpunkter blir också ett sätt att legitimera musikteoriäm-
net, vilket verkar finnas ett behov av när ämnet ibland har lägre status hos rektorer och skol-
ledning som värderar instrumentalspel betydligt högre i musikundervisningen. Då gehörsbase-
rat musicerande har sina begränsningar om många personer musicerar tillsammans, finns det 
begränsningar inom strikt muntliga sammanhang där dokumentation av kunskap blir svårare. 
Att det finns olika sätt att tolka klingande musik i förhållande till musikteori lyfts fram i resul-
tatet som något tillåtande. Det framgår att individer lyssnar på och tolkar på musik på ett tillå-
tande sätt. Lärarens roll blir att sätta upp ramar i undervisningen så att studenterna uppfattar 
innehållet på ett liknande sätt. Det är möjligt att olika delar av musikteorin tillåter tolkning där 
det behöver råda konsensus kring grunderna för att undvika missförstånd och sakfel. När 
Palmqvist (2010) skriver att musik är en exakt vetenskap där slarv leder till förflackning i 
framtiden blir musikteorin något objektivt och absolut där individuella tolkningar kan mot-
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verka exaktheten i musikteorin och göra den relativ till viss del. Att se musik som en exakt 
vetenskap innebär att den är lika meningsfull hela tiden, vilket motsätts av Rostwall och Se-
lander (2010) som menar att meningsfullheten i en viss kunskap varierar över tid och vid 
olika sammanhang. 
 
6.1.4 Musikteori som olika aspekter av kunskap 
Musikteorins förhållande till en musikalisk vardag betonas av en lärare som vill koppla teorin 
till praktiskt musicerande. Detta kräver att kunskapen förs över till nya miljöer från klassrum 
till vardag, vilket enligt Säljö (2000) inte alltid är möjligt då kunskapen ska överföras till nya 
miljöer. En lösning i detta beskrivs av en annan lärare som ifrågasätter att musikteorin ska 
vara ett annat musikämne än ensemble och instrumentalspel, att det snarare ska ses som ett 
musikaliskt ämne. Om all musikkunskap skulle ingå i samma ämne skulle kunskapen inte 
behöva överföras så som Säljö beskriver. En lärare menar att fröet till musikteoretisk kunskap 
sås i klassrummet där musikteori diskuteras men att själva kunskapen växer fram i vardagliga 
situationer. Jämfört med den förstnämnda läraren uppstår kunskapen i vardagen istället för att 
appliceras i den, vilket gör att den inte behöver överföras till en ny miljö. Genom att uttrycka 
kunskap genom praktik och aktivitet är det enligt Selander och Kress (2010) ett sätt att visa 
vår förståelse och förhållande till världen. Denna kunskapssyn kan kopplas till resultatet då 
musikteori på ett medvetet sätt styrs mot att vara en färdighet och praktisk kunskap. En annan 
aspekt av musikteori som praktisk kunskap är när en lärare definierar musikteoretiskt kun-
nande som behovsstyrt. Att studentens behov kan styra innehållet mot ett specifikt mål stäm-
mer överens med Rostwall och Selanders (2010) kunskapssyn där kunskapen ska ha ett syfte 
och mål för att inte vara slumpbaserad. Bryman (2010) menar att kunskap och olika kun-
skapskategorier inte kan ses som oföränderliga utan att de är socialt konstruerade och föränd-
ras över tid. En lärare menar att musikteoretisk kunskap inte är fast utan att den är öppen. Det 
som troligen åsyftas är hur ny inlärd kunskap formar tidigare förvärvad kunskap eller att ny 
kunskap kan avvika ifrån en form av strikt sekvensbaserat lärande och hur nya dimensioner 
efter hand kan adderas för att öppna upp nya användningsområden för musikteorin. Detta för-
utsätter, enligt Brymans kunskapssyn, att all inlärd kunskap kan förändras.      
 

6.2 Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuteras hur studiens val av metod har påverkat resultatet på ett negativt eller 
positivt sätt, både gällande valet av fokusgrupper och diskursanalys.  

6.2.1 Fokusgrupper 
Valet av fokusgrupper möjliggjorde att resultatet kunde ta många riktningar då endast ett par 
frågor användes som utgångspunkt för samtalet. Därför var valet av övergripande tema av 
extra stor vikt, dels för att inte styra samtalet i en speciell riktning och dels för att det skulle 
finnas många ingångar i samtalet samtidigt som jag skulle få mina forskningsfrågor besva-
rade. Att använda få frågor gjorde att samtalet i de båda fokusgrupperna blev väldigt olika, 
vilket gav mig en bred palett av svar som kompletterade varandra. Då alla respondenterna i 
ena gruppen var kollegor är det möjligt att alla utsagor inte blev så ärliga då svaren eventuellt 
skulle matcha någon yttre förväntan på ett omedvetet sätt. Det är möjligt att enskilda inter-
vjuer hade medfört öppnare svar där även jag som intervjuare hade kunnat ha större fokus på 
samtalets innehåll med bara en person att lyssna på. Att använda fokusgrupper till skillnad 
mot enskilda intervjuer kan göra att respondenternas svar kan påverkas av vad dom andra 
svarar. Det kan även uppstå oenighet där respondenterna behöver argumentera och motivera 
sina ståndpunkter. Däremot kunde den transkriberade texten bli aningen osammanhängande 
och den bytte ofta riktning som gjorde att innehållet stundtals blev icke relevant för studien. 
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Detta var svårt att förutse då ett icke relevant innehåll ibland ledde fram till något relevant. 
Valet av respondenterer styrdes av praktiska skäl, vilka som fanns att tillgå i orten där studien 
genomfördes. Av de sju respondenterna var sex stycken män och en kvinna. Denna snedför-
delning rörande genus behöver inte ses som ett problem med tanke på att studien inte är av-
sedd att undersöka synen på musikteori ur ett genusperspektiv. Dock kan det vara problema-
tiskt ändå, då denna snedfördelning möjligen skulle kunna påverka resultatet. Den ursprung-
liga iden att dokumentera både med ljud och bild ändrades på grund av tekniska problem, 
vilket inte gjorde så mycket då det gick bra att transkribera enbart ljudupptagningen. Mitt 
analytiska fokus låg inte på gester och kroppsspråk. Även om det möjligen kunde ha tillfört 
ytterligare en dimension till resultatet var det en tillräcklig arbetsbörda att analysera det som 
sades. Som ovan intervjuare upplevde jag mig tryggare i min roll under andra intervjun då jag 
hade erfarenheten av den första intervjun. Jag kunde därmed formulera mig tydligare och ha 
mindre fokus på mig själv och inspelningsutrustningen.     

6.2.2 Diskursanalys  
Att använda diskursanalys som metod för analys gjorde att olika synsätt kunde urskiljas ur en 
stor mängd data. Som ovan diskursanalytiker var det svårt vid en första analys att organisera 
datamaterialet så att diskurserna blev tydliga, då datamaterialet kom ifrån sju olika personer 
med varsitt språkbruk. Efter hand dök det även upp många mindre diskurser som var svåra att 
kategorisera då de saknade uppenbara ord som kunde bilda ekvivalenskedjor, men där ande-
mening gjorde att de passade in med andra ord. Därför var det mycket som sållades bort då en 
avgränsning var nödvändig. Min analys började med en bearbetning av första intervjun och 
när andra intervjun skulle bearbetas hade många diskurser redan tagit form. Därför är respon-
denterna ifrån första intervjun aningen överrepresenterade. Det är möjligt att ett annat tillvä-
gagångssätt hade motverkat den snedfördelningen.        

6.3 Arbetets betydelse  
Min förhoppning är att detta arbete ska kunna hjälpa mig själv och andra musikteorilärare i 
det vardagliga arbetet med studenter där uppfattningen om ämnet ska göra ämnet tydligt för 
studenten. Förhoppningsvis kan arbetets resultat väcka tankar och idéer som sätts i relation till 
lärarens egen yrkespraktik, antingen för att hjälpa lärare att sätta ord på och förtydliga sin 
befintliga ämnessyn eller för att få nya infall som kan expandera dem i en positiv riktning. 
Resultatet kan också användas för ett avståndstagande där arbetets diskurser blir något som 
lärare inte vill anamma, vilket också kan stärka lärarens ämnessyn. Jag hoppas att de diskurser 
som framgår kan hjälpa musikteorilärare att göra välgrundade didaktiska val som gynnar stu-
denternas lärande. Jag har blivit mer medveten om olika sätt att se på musikteoriämnet där 
ingen av de framträdande diskurserna nödvändigtvis måste ha en särställning gentemot någon 
annan. Istället kan olika synsätt dominera och kombineras i olika utsträckning beroende på 
situationen och rådande miljö. Denna studie har visat att musikteori bör integreras i praktiska 
miljöer på olika sätt vilket för mig och andra lärare kan ge uppslag till ämnesöverskridande 
möten och samarbeten inom estetiska ämnen. Även om studien handlar om olika synsätt på 
musikteori som undervisningsämne är det möjligt att delarna av resultatet som rör praktisk 
och teoretisk kunskap kan appliceras till utbildningsområden där lärare upplever problem med 
ett ämnes eventuella snedfördelning mellan teoretiska och praktiska aspekter. Utifrån diskuss-
ionen kan det vara svårt att tydligt avgränsa teori ifrån praktik och tvärtom.  

6.4 Fortsatt forskning  
Vid studiens genomförande användes ett övergripande tema som utgångspunkt för samtal och 
diskussionen i fokusgruppen vilket ledde att deltagarna styrde samtalet. Fortsatt forskning 
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kring området med strukturerade intervjuer skulle kunna ge fördjupade svar utifrån svaren i 
detta arbete. Då skulle mer specifika frågor kunna besvaras. Syftet med arbetet var att visa på 
rådande synsätt bland lärarna och synsätt de saknar, eller tar avstånd ifrån. Hur lärarna skulle 
kunna närma sig ett eftersträvansvärt synsätt skulle vara intressant att studera eller hur en äm-
nessyn påverkas av faktorer som skolledning etcetera. Denna studie har syn utgångspunkt i 
lärares ämnessyn, men lika intressant skulle vara att undersöka hur gymnasiestudenter pratar 
om sin upplevelse av musikteoriämnet i fokusgrupper i relation till hur lärare beskriver det. 
Genom att använda fler respondenterer skulle möjligtvis fler diskurser kunna genereras.      
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Frågor till fokusgrupper 
 
Tema. Vi ska samtala om musikteori som undervisningsämne i respektive skolform. Estetiska 
programmet / Musiklärarprogrammet 
 
Hur skulle ni beskriva er syn på syn på musikteori som undervisningsämne i respektive skol-
form? 
 
1. Musikteori och kunskap 

- Vad innebär det att undervisa i musikteori 
- Hur lär man sig musikteori 
- Vad innebär det att kunna musikteori 
- Hur förhåller sig musikteoretiskt kunnande till praktisk och teoretisk kunskap 

 
 

2. Musikteorins roll och legitimitet  
- Hur skulle ni beskriva Musikteorins roll och funktion 

Gehörsläran 
Kompositionslära 
Praktisk musicerande 
Arrangering 
Olika genrer 

- Varför ska musikteori läras ut 
- Vad legitimerar ni musikteori som ämne 
- Ser ni några motsättningar inom musikteoriämnet 

 
3.Definitionen av musikteori för en musiklärare 

- Vad är Musikteori  
- Vad utgör en musikalisk teori 
- Vad är tolkningsbart inom musikteori 

Dvs vad är subjektivt eller objektivt 
Vad är rätt och fel? vad är givet 

 
Övriga tankar 

- Några andra tankar om musikteoriundervisning? 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie! 
 
Vad är Musikteori för en musiklärare? En kvalitativ studie av musikteorilärares syn på 
musikteori som undervisningsämne 
 
Information om mig och mitt arbete 
Jag är musiklärarstudent som läser sista terminen på musiklärarprogrammet på Musikhögsko-
lan Ingesund. Mitt huvudinstrument är Ri-Piano och mitt andraämne är Musikteori och kom-
position. Denna intervju är metoden jag använder för att samla in data till självständigt arbete 
2 som skrivs VT2017. I detta arbete som är en forskningsstudie handlar om de synsätt som 
lärare har på musikteori som undervisningsämne.  
   
 
Syftet med studien 
Syftet med studien är att undersöka lärares syn på musikteori som undervisningsämne. 
 
Vad studien avser att ta reda på  
Mitt övergripande intresse ligger i att synliggöra olika förhållningssätt på musikteoriundervis-
ning. 
 
Beskrivning av den metod som används  
I denna studie använder jag mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utgår från ett övergri-
pande tema och genomförs i fokusgrupper.  
 
 
Beskrivning av vad det innebär för respondentenen att medverka i studien 
Ditt deltagande innebär att diskutera synsätt på musikteori som undervisningsämne med andra 
deltagare i en så kallad fokusgrupp. Intervjun pågår i ungefär en timme och intervjun kommer 
att transkriberas och sedan analyseras med hjälp av diskursanalys. 
De transkriberade texten kommer att refereras till och citeras. 
  
 
Information om respondentensens anonymitet samt att intervjun ej är bindande 
Ditt deltagande innebär att du är anonym genom hela arbetet. Både under skrivandet och i det 
färdiga arbetet. Du deltar frivilligt och kan när som helst säga upp din medverkan med ome-
delbar verkan. 
 
 
Information om att respondentenen måste ge sitt samtycke att bli intervjuad  
Jag önskar att du ger ditt samtycke till att medverka i studie samt var resultatet får publiceras. 
Om du önskar vara anonym genom hela arbetet.  
 
 
 
Håkan Bjuvenstedt 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 0739557054 
Mail: Bjuvenstedt@hotmail.com 
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐   JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara 
anonyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 
 
 
Namn:______________________________________________________________________
________________________ 
 
Lärare/elev/student i 
(ämne):___________________________________________________________________ 
 
Lärare elev/student på 
(skola):__________________________________________________________________ 
 
Antal år som verksam lärare/student/elev:___________________ 
 
Instru-
ment:______________________________________________________________________
__________________ 
 
Huvudsaklig hemvist inom (genreom-
råde):____________________________________________________ 
 
Datum, ort och 
namn:______________________________________________________________________
______ 
 


