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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka sångpedagogers syn på och arbete med musikteori i sång-
undervisning. Studiens forskningsfrågor handlar om hur sångpedagoger konstruerar sin syn på 
lärandeobjektet musikteori inom ramen för sångundervisning och hur sångpedagoger konstru-
erar sitt sätt att arbeta med musikteori inom ramen för sångundervisning. För att undersöka 
detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra olika sångpedagoger på gymnasie-
skolans estetiska program. Studiens teoretiska ramverk består av diskursteori med viss inspi-
ration från diskurspsykologi. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning för att sedan transkri-
beras och analyseras med hjälp av analysverktyg från det valda teoretiska ramverket. I resultatet 
beskrivs de sex diskurser som identifierades och som parvis strider mot varandra: musikteori 
som nödvändigt verktyg för att arbeta med sång kontra musikteori som icke nödvändigt verktyg 
för att arbeta med sång, musikteori som sångpedagogens ansvar kontra musikteori som andra 
lärares ansvar samt musikteori som icke beroende av ett ytterligare instrument kontra musikte-
ori som beroende av ett ytterligare instrument. Resultatet visar också att olika diskurser kan 
existera parallellt med varandra i ett och samma samtal med en pedagog. Vidare visar resultatet 
hur respondenterna, utifrån dessa diskurser, arbetar med musikteori under sina lektioner och att 
de ger musikteoretiska hemläxor till sina elever. I diskussionen diskuteras de diskursiva kam-
perna som presenterats i resultatet i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare littera-
tur och forskning.  
 
Nyckelord: Musikteori, sångundervisning, diskursteori, diskurspsykologi, semistrukturerad in-
tervju 
 
Abstract  
The purpose of this study is to examine voice teachers’ views on and work with music theory 
in singing lessons. The study’s research questions concern how voice teachers construct their 
views on the subject music theory within the framework of the singing lesson and how voice 
teachers construct their work with music theory within the framework of the singing lesson. To 
examine this semi structured interviews were held with four singing teachers working in high 
school. The theoretical framework of the study is discourse theory with some inspiration from 
discourse psychology. The interviews were recorded via audio recording and were then tran-
scribed and analyzed. The analysis was conducted with tools from the chosen theoretical frame-
work. In the result the six discourses found are presented, also presented is the fact that they 
conflict with each other in pairs of two: music theory as a necessary tool for singing versus 
music theory as an unnecessary tool for singing, music theory as the voice teacher’s responsi-
bility versus music theory as other teacher’s responsibility and music theory as not dependent 
on another instrument versus music theory as dependent on another instrument. The result also 
shows that different discourses can exist collaterally within the same conversation with a sing-
ing teacher. Furthermore, the result shows how the respondents, on the basis of the discourses, 
work with music theory during their lessons and how they give home assignments in music 
theory. In the discussion the discoursive battles presented in the result are discussed in relation 
to the theoretical framework as well as previous literature and research. 
 
Keywords: Music theory, singing lessons, discourse theory, discourse psychology, semi struc-
tured interview 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
Det skulle kunna påstås att det finns en relativt ”klar” bild bland skolade sångare av hur en 
sånglektion på kulturskolan eller gymnasiet ser ut. Eleven kommer till lektionen, pedagogen 
leder en uppvärmning, gör kanske några tekniska övningar och sedan går lektionen över till att 
öva in repertoar och kanske arbetas det lite med interpretation och scenframförande. Jag har 
upplevt det som vanligt att pedagogen lägger fokus på sångteknik såsom andning, stöd och 
tonplacering samt på att eleven ska förmedla en text och få fram vad sången i fråga handlar om. 
Mindre ofta har jag sett sångpedagoger diskutera harmonik, tonalitet och rytmik på ett profess-
ionsinriktat musikaliskt sätt. Under min gymnasietid, då jag för första gången började ta sång-
lektioner ”på riktigt”, minns jag att jag efter en tids studier ombads börja göra mina egna komp-
skisser, och om jag behövde transponera1 en sång skulle jag göra det själv. Vi pratade också lite 
om tonarter och taktarter om vi skulle analysera en sång mer musikteoretiskt. Utöver detta av-
handlade vi inte musikteori och gehör, så som jag minns det. 
 
Sedan jag kommit så långt i min musikaliska utbildning att jag nått till studier på folkhögskole- 
och musikhögskolenivå har jag upplevt att det inom musikutövandet av de afroamerikanska 
genrerna finns en skillnad i sångares respektive instrumentalisters syn på musikteori och dess 
användning. Jag har upplevt att sångare generellt sett har mindre övergripande förståelse i mu-
sikteori med allt vad det innebär och att sångare inte använder sig av musikteori då de musice-
rar, möjligen beroende på de sånglektionsscenarier jag beskrivit ovan. Mina instrumentspelande 
kollegor har ofta talat om bland annat eventuellt applicerbara skalor och rytmiska figurer med 
mera, medan sångare suttit tystare för att sedan sjunga det de ofta lärt sig på gehör. Detta leder 
till att jag funderar kring huruvida sångpedagoger talar med sina sångelever om sådant. Nämns 
det hur en sångare kan använda musikteori och dess tillhörande gehörslära för att utveckla sitt 
musicerande? Att jag som vuxen musikstuderande till och med på högskolenivå har haft stora 
”hål” i min musikaliska bildning när det gäller musikteori har resulterat i att jag stundvis känt 
mig sämre än mina instrumentalistvänner, jag har känt mig oprofessionell, och stundvis till och 
med dum och långsam. Styrdokumenten inom instrument- och sångkurserna på gymnasiet är 
desamma, och det enda som står explicit angående musikteori rör notläsning (Skolverket, 
2011a). Trots detta har jag upplevt att instrumentalister i gymnasiet har fått med sig mer mu-
sikteori än detta från sin undervisning än vad sångare har fått.  Jag vill med denna studie un-
dersöka hur sångpedagoger ser på och arbetar med musikteori inom sångundervisning. På så 
sätt kanske jag kan få syn på varför de skillnader jag har upplevt mellan sångare och instrumen-
talister kan vara så pass stora.  

1.2 Problemområde  
De studenter som, efter att ha gått gymnasieskolans estetiska program, studerar vidare inom 
musik på folkhögskola eller musikhögskola ska ha fått i stort sett samma utbildning under sina 
gymnasieår. Instrumentalkurserna elever läser på det estetiska programmet heter Instrument 
eller sång 1-3 (Skolverket, 2011a), och det är samma kursplan och kunskapskriterier oavsett 
vilket instrument eleven spelar. Som nämnts ovan är det enda musikteoretiska elementet inom 
dessa kurser notläsning. Vidare är Instrument eller sång 1, Ensemble med körsång samt Gehörs- 

                                                
1	Att transponera är att skriva om en ackordsrunda eller en notbild från en tonart till en annan. Ofta vanligt att 
sånger transponeras för sångare så att sången bättre passar sångarens röstläge. 
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och musiklära 1 obligatoriska kurser i estetiska programmet med inriktning musik. Utöver detta 
gör varje skola val angående vilka kurser de har som fasta för alla musikelever, och dessutom 
får eleverna göra individuella val angående tilläggskurser. Utbildningen kan alltså variera, men 
mycket bygger på samma upplägg. Ändock har jag erfarit att det ofta är stora skillnader i elevers 
musikteoretiska kunskaper beroende på om de är instrumentalister eller sångare, där sångarna 
är de som oftare saknar kunskap. Det är på grund av detta jag vill undersöka hur sångpedagoger 
ser på och menar att de arbetar med musikteori i sångundervisning. Jag tror att en studie angå-
ende detta kan ge information om strukturer som behöver belysas angående sångare och mu-
sikteori. Vidare är förhoppningen att studien ska kunna hjälpa sångpedagoger att utveckla hur 
de arbetar med detta fenomen.  

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs uppsatsens ämne och innehåll samt varför området är av intresse 
att utforska. Ett problemområde belyses och studiens syfte inringas till viss del. I kapitel två tas 
relevant litteratur och tidigare forskning angående det valda ämnet upp. Vidare sker en presen-
tation av problemformulering samt syfte och forskningsfrågor. I följande kapitel, kapitel tre, 
presenteras studiens teoretiska punkter som är diskursteori samt studiens vetenskaps- och kun-
skapsteoretiska perspektiv som innefattar ontologiska och epistemologiska ståndpunkter. I stu-
diens fjärde kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Även studiens design 
och etiska överväganden samt frågan angående giltighet och tillförlitlighet presenteras. I kapitel 
fem presenteras studiens resultat. I kapitel sex diskuteras studiens resultat i relation till tidigare 
presenterad litteratur.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, begrepp, litteratur och 
tidigare forskning med relevans för det valda området samt studiens problemformulering, syfte 
och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
I detta kapitel presenteras litteratur och relevanta styrdokument som ger perspektiv på förelig-
gande studies område. 

2.1.1 Avgränsning av begreppet musikteori 
När begreppet ”musikteori” nämns i denna studie åsyftas en blandning mellan musiklära och 
gehörslära så som den arbetas med i det svenska estetiska programmet med inriktning musik. 
I ämnesplanen för ämnet musikteori (Skolverket 2011a) beskrivs ämnet som följer: 

 
Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 

1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikte-
oretiska begrepp. 

2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre höran-
det. 

3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för 
utövande av musik. 

4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 
5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler. 
6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik. 
7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och an-

vändning. 
8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arran-

gering. 
9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musice-

rande. (Skolverket, 2011a). 
 

Citatet ovan visar vad musikteoriämnet innebär i det svenska estetiska programmet med inrikt-
ning musik, och det är dessa moment elever arbetar med då de läser kurser i Gehörs- och mu-
siklära. Som tidigare nämnts läser alla elever på estetiska programmet kursen Gehörs- och mu-
siklära 1. Speciellt intressant för föreliggande studie är punkt nio ur ämnesplanen, i och med att 
förreliggande studie är intresserade av att undersöka huruvida den praktiska sångundervis-
ningen upptar musikteorin eller ej. Denna punkt finns alltså i ämnesplanen för musikteori och 
inte musik, men det kan ändå tänkas vara naturligt att arbeta med detta i instrumentalundervis-
ningen.  

2.1.2 Musikteori inom ramen för sångundervisning 
I kursplanerna för kurserna Instrument eller sång 1 och Instrument eller sång 2 står det att kur-
serna ska innefatta punkt 1 och 2 i musikämnets syfte som är ”färdigheter i att musicera instru-
mentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnär-
ligt och musikaliskt uttryck” samt ”kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider 
och kulturer” (Skolverket, 2011b). Vidare är ett centralt innehåll i kurserna följande: ”Spel eller 
sång efter noter och på gehör” (Skolverket, 2011b). Styrdokumenten visar alltså att musikteori 
de facto är och ska vara en del av instrumentalundervisningen i gymnasiet.  
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I kunskapskraven för Instrument eller sång 1 finns följande kunskapskrav på E- och C-nivå: 
”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med 
rösten med viss säkerhet.” (Skolverket, 2011b). För att nå ett A i samma kunskapskrav till-
kommer att notbilden läses á vista, och detta med säkerhet. I kursen Instrument eller sång 2 står 
det angående musikteori att eleven ska sjunga efter noter och på gehör. I kursen Instrument 
eller sång 3 står det ingenting om musikteori inom ramen för instrumentalundervisningen. Kun-
skapskraven täcker en relativt liten del av vad musikteoriämnet innehåller, och de är inte heller 
speciellt detaljerade gällande någonting annat än notläsning. Bristen på detaljer kring musikte-
ori i de två första instrumentkurserna och det faktum att den tredje instrumentkursen inte alls 
nämner musikteori gör det extra intressant att undersöka sångpedagogernas syn på musikteori-
momentet. Det kan bli sångpedagogernas syn som blir avgörande för vilken musikteoriunder-
visning elever får inom ramen för sin instrumentalundervisning eftersom styrdokumenten är så 
pass sparsamma då det gäller musikteoretiska moment. 

2.1.3 Om instrumentalundervisning och notläsning 
Schenk (2000) har i sin metodikbok för sång- och instrumentalundervisning skrivit om bland 
annat spel med och/eller utan noter. Han har gjort en punktlista för vad som kan vara viktigt 
vid lärandet av notläsning. Bland dessa punkter finns aspekter som att det ska vara en positiv 
och trygg miljö vid lärande. Parallellt med läsning ska det också förekomma skrift av noter, 
menar Schenk. Eleven ska lära sig i en kontext där det är självklart varför kunskapen behövs 
(till exempel vid ensemblespel) och ett musikteoretiskt fenomen ska upplevas och ses ett flertal 
gånger i olika sammanhang för att eleven ska kunna göra det till sitt eget och förstå det på 
riktigt. Här lyfts alltså hur läraren kan arbeta med elementet notläsning som är en del av mu-
sikteoriämnet. Även Hallam (1998) skriver i sin metodikbok för instrumentalundervisning om 
vad som faktiskt är kunskap i instrumentalspel. Däribland lyfter hon kognitiva färdigheter som 
att kunna läsa noter, förstå tonarter och harmonik samt att förstå musikalisk struktur. Detta är 
av relevans för föreliggande studie då det pekar på att musikteoretisk kunskap är en aspekt av 
att lära sig ett instrument.  
 
Kempe och West (2010) ställer sig ganska kritiska till den del av notläsningen som kan resultera 
i att elever bara lär sig att noterna motsvarar ett sätt att ta en ton på instrumentet. Det blir en 
sorts greppnotation, menar de, i stället för att det ger eleven förståelse för musikaliska samman-
hang såsom skalor och harmonisk kontext. Relevansen för föreläggande studie uppstår i och 
med att de lyfter vikten av att förstå musik, i stället för att bara reproducera en förlaga i form 
av något klingande eller i noter nedskrivet. 
 
När det gäller barns möjligheter till utveckling kopplat till musikundervisning menar Rostwall 
och West (1998) att då en elev vid upprepade tillfällen genomför ett visst moment i sin under-
visning automatiseras ett mönster, dessa mönster kallar de för scheman. Det finns olika typer 
av scheman såsom motoriska, emotionella och sociala. Då det gäller musikteori handlar det om 
kognitiva och begreppsliga scheman. Ett problem vid etableringen av nya kognitiva mönster 
kan uppstå om lärandeprocessen startar vid det teoretiska och abstrakta, menar Rostvall och 
West. Det kan vara bättre att börja med upplevelsen av det eleven ska lära sig. Detta exempli-
fieras med begreppet ”synkop”. Det är bättre att eleven får höra och spela den innan den teore-
tiska förklaringen kommer. Detta skulle kunna kopplas till musikteori i sångundervisning i och 
med att sångundervisning är praktisk. Vidare menar Rostvall och West att pedagoger bör öva 
dessa kognitiva scheman på ett konsekvent och medvetet sätt, med fokus på helhet snarare än 
del. Det eleven lär sig bör sättas in i ett system så att eleven förstår hur olika element passar 
ihop och hur eleven kan använda dem. Slutligen belyses att en kombination av olika musika-
liska aspekter, olika typer av scheman, är positivt då en elev ska lära sig att spela musik och 
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spela ett instrument. Rostwall och West menar att ”först när man kan reflektera över de valmöj-
ligheter som finns kan man göra en i verklig mening självständig gestaltning och frasering. Man 
är då inte längre beroende av att härma någon som förebildar, eller av fördragsbeteckningar i 
noterna” (s. 64). Det verkar enligt författarna vara viktigt att musikens många olika delar finns 
med i musicerandet, varför detta är relevant för föreliggande studie.  
 
Ordet ”musikteori” bör förbjudas och ersättas med ”musicianship training” (ungefär ”nödvän-
dig träning för musiker”, min översättning), menar Spieker (2016). Han anser att musiker be-
höver lära sig musikteori på ett sätt så att de kan införliva detta i sitt musikerskap. Musikteorin 
är inte något som bör avgränsas och ses som teori allena, menar Spieker, utan den ska vara med 
i musikerns spelande. Att applicera musikteori på det egna spelandet gör alla till bättre musiker. 
Musikteorin använd på rätt sätt förhöjer det egna spelandet och i förlängningen också spel i 
ensemble, menar Spieker, vilket kan vara relevant för lärare i den svenska skolan och för den 
enskilda sångpedagogen. Artikeln i fråga vänder sig främst till musikteorilärare, men tanke-
gångarna går att applicera också på sångundervisning, vilket är intressant för föreliggande stu-
dies fokus på musikteoriundervisning inom sångundervisning. Spieker lyfter bland annat lyss-
nande som viktigt. Han menar att pedagoger bör uppmuntra sina elever till att medvetet lyssna 
på musik för att sedan söka i den egna repertoaren efter det de har övat sig på att höra. Spieker 
lyfter alltså vikten av ett holistiskt tänk då det gäller musikundervisning. Mer generell förståelse 
för musikens byggstenar skapar bättre musiker, menar han. I likhet med Spieker talar också 
Reitan (2007) om vikten av att lyssna. Hon talar om vad som kallas bland annat strukturlyssning 
eller aural analysis. Strukturlyssning handlar helt enkelt om att lyssna på musik. Genom att 
göra detta på ett medvetet och strukturerat sätt kan vi lära oss om musik. Läraren som undervisar 
via strukturlyssning kan använda sig av vilken musik som helst, men hen bör ha en klar idé om 
vad som ska lyssnas efter och dessutom behöver musikexemplet vara av en sådan längd att 
eleven ”orkar” lyssna hela stycket och att hen har möjlighet att memorera det. Reitan talar vi-
dare om olika typer av lyssnande. A-lyssnande är att lyssna associativt medan F-lyssnandet är 
mer formellt och tydligare kan kopplas till musikteori då det innebär aktiv analys och kognitiva 
element. F-lyssnandet används för att lära sig höra sådant som form, instrumentation, stämfö-
ring, tempo och rytm och harmonik, med mera. Här talas det alltså om ett medvetet lyssnande 
och sökande efter musikteoretiska fenomen i musik. Detta är något som sångpedagoger och 
sångare skulle kunna ägna viss del av sångundervisningen åt.  

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras studier som berör sångundervisning och annan instrumental- eller 
musikundervisning där användning av musikteori används eller lyfts fram.  

2.2.1 Lärares val av undervisningsinnehåll 
Zimmerman Nilssons (2009) avhandling har som syfte att undersöka musiklärares val av under-
visningsinnehåll i ensemble samt gehörs- och musiklära. Studien tar upp frågor som indirekt 
handlar om vad som anses vara viktigt i musikundervisning och vad som väljs ut som lärande-
objekt. Det framkommer i avhandlingen att trots att det i styrdokumenten står att undervisnings-
innehållet i gehörs- och musiklära ska kopplas till en musikalisk helhet kopplas lärarnas val av 
lärandeobjekt inte till hur eleverna kan applicera det i sitt musicerande. Zimmerman Nilsson 
menar att det inte tydliggörs för eleverna till vad undervisningen syftar. Exempelvis får eleverna 
veta hur en kromatisk skala är uppbyggd och de får ett klingande exempel av hur den låter. 
Lärandet av skalan är i linje med vad som ska läras in inom skolämnet musikteori, men däremot 
sätts skalan inte i relation till en helhet. Det är otydligt huruvida eleverna ska eller kan koppla 
det de lärt sig till sitt musicerande när de endast får ta del av lärandeobjektet som ett separat 
system, menar Zimmerman Nilsson. Till skillnad från den uppdelning som Zimmerman Nilsson 
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talar om visar Sandberg Jurströms (2016) observationsstudie hur musikteori tydligt kan kopplas 
till det praktiska musicerande. I hennes observationsstudie fokuseras på kroppsliga resurser för 
musikaliskt meningsskapande i sångundervisning. I resultatet visas vad lärare inom olika genrer 
lyfter fram som viktigt att lära sig, och hur detta kan läras och uttryckas kroppsligt. Bland annat 
framkommer att musikteori har en större roll på improvisationslektionerna än vad den har på 
lektionerna i folkmusik och västerländsk konstmusik. Sandberg Jurström skriver: ”Huvudfokus 
på lektionerna är dock att träna på att improvisera fram nya melodier, rytmer och klanger utifrån 
givna musikaliska ramar bestående av utvalda skalor, rytmer, harmonier och ljud” (2016, s. 6). 
Pedagogen arbetar med för jazzmusik typiska ackordsrundor som studenten ska förhålla sig till 
vid improvisation. En annan övning som nämns är då studentens uppgift är att på ett medvetet 
sätt använda bestämda notvärden (åttondelar, fjärdedelar, trioler) i olika sekvenser i sin impro-
visation. I detta fall bedriver alltså pedagogen sångundervisning som i allra högsta grad kopplas 
till musikteori. Studien i fråga undersöker pedagoger på musikhögskola och inte gymnasium, 
men studien belyser ändå att sångpedagoger kan arbeta med musikteori och även hur det kan 
se ut.  
 
Rostwall och Wests (2008) observationsstudie fokuserar på interaktionen mellan lärare och elev 
i musikundervisning och hur denna kan påverka elevens möjligheter att utveckla kunskaper i 
musik. I resultatet framkommer det hur instrumentalpedagoger verksamma i gymnasieskola 
och högskola arbetar under sina lektioner, och med vad. Tydligt i undervisningen på gymnasi-
enivå är enligt Rostwall och West att stort fokus ligger på att träffa rätt ton och korrekt hantering 
av instrumentet medan sådant som gehörsspel och interpretation inte fokuseras på. Det fram-
kommer också att det som pedagogen väljer att fokusera på inte nödvändigtvis har stöd i kurs-
planen eller i andra styrdokument. Detta kan vara av relevans för föreliggande studie i och med 
att problemområdet innehåller frågor kring hur pedagoger väljer undervisningsmoment baserat 
både på grundval av styrdokument, men också egna preferenser. 

2.2.2 Musikteoretisk pedagogik 
Modern musik kräver en modern approach till musikpedagogisk verksamhet, menar Davidson 
och Lupton (2016). De menar att musikteoriundervisningen i dagens samhälle inte har följt med 
och anpassats till mer moderna musikströmningar. Författarna intervjuar studenter som precis 
har avslutat en kurs i musikteori om hur de har upplevt kursens upplägg och vad de har lärt sig 
efter att ha läst kursen. I resultatet talas det kring detta, men det framkommer också tankar om 
på vilka sätt det kan vara bra att arbeta praktiskt med musikteori, och att arbeta självständigt 
och kreativt med ämnet. Kursens upplägg byggde på musikteori, komposition och framförande 
av musik. Ett urval av studenterna menar i sina intervjusvar att kursen fick dem att tänka an-
norlunda gällande framförande av ett musikaliskt stycke. Det de fick lära sig angående kompo-
sitionsteknik gav dem mer ”kött på benen” när det gällde att framföra samma sorts musik, me-
nar Davidson och Lupton. I studien framkommer alltså att lärande av musikteori kan främja en 
students praktiska musicerande, vilket är av intresse för föreliggande studie. Också i Bju-
venstedts (2017) intervjustudie talas det om vikten musikteori kan ha för det praktiska musice-
randet. I studien undersöks synen på musikteori som undervisningsämne i gymnasiet och på 
musikhögskolan, och det framkommer ett flertal resultat angående musikteori som lärandeob-
jekt som kan vara av relevans för föreliggande studie. I resultatet framkommer att ett flertal av 
lärarna menar att musikteori är ett ämne som bör integreras med andra ämnen, exempelvis in-
strumentalundervisningen. En beskrivning är att musikteoriämnet bör integreras med samtliga 
andra musikämnen. En lärare säger direkt att det inte är av godo att bedriva musikundervisning 
alls utan att involvera musikteori. Ett annat tema som framkommer i resultatet är musikteori 
som nödvändigt verktyg för musicerande. Där talas det bland annat om hur musikteori är rele-
vant för att underlätta för ensemblespel, vilket är en del av det estetiska gymnasiet för samtliga 
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elever oavsett instrument. I linje med detta att involvera musikteori, och i linje med att musik-
teorin som underlättande för ensemblespel har Demorest (2004) och Pollock (2017) gjort varsin 
kvantitativ studie om ávistaläsning i körsammanhang. Studierna är separata men kommer fram 
med liknande resultat. I dessa studier verkar det vara en naturlig del av undervisningen att arbeta 
med den del av musikteorin som ávistaläsning utgör.  Studierna har byggt på enkäter som gått 
ut till körlärare. I bägge studierna ställs frågor om bland annat vilka metoder som körlärare 
använder för att undervisa i ávistaläsning och hur mycket tid som används till ávistaläsning. I 
bägge studiernas resultat framkommer det att körlärarna arbetar med solfége2 samt olika meto-
der för rytmläsning. Det framkommer att arbete med musikteori är en naturlig del av körunder-
visningen. I Demorest’s studie menar 28% av respondenterna att de tränar ávistaläsning varje 
övningstillfälle, och 52% svarar att de övar det nästan varje övningstillfälle. I Pollock’s studie 
rapporterar 50% av respondenterna att de viger 5-10 minuter per lektionstillfälle åt ávistaläs-
ning. Studierna visar alltså att lärare på ett naturligt sätt tar tid från lektioner för att öva på 
musikteori. Detta indikerar också att musikteorikunskaper är av vikt för en sångare i ensemble-
sammanhang.  
 
I Buonviris (2018) fallstudie om musikteoriundervisning på high school-nivå i USA framkom-
mer tre huvudsakliga teman angående musikteoriundervisningen: klassrumsatmosfär, strategier 
för instruktioner och examinationen. Det framkommer i studien att eleverna är ”upptagna med 
att göra” (Buonviri, s. 55), det vill säga, de arbetar praktiskt med sitt lärande. Den aktuella 
läraren kommenterar kring detta på följande sätt: ”It’s better if you throw them in the deep end 
of the pool and say ´Do this´. Then they come up with questions” (s. 56). En annan aspekt av 
undervisningen berör sammankopplandet av syn och hörsel. När en elev gjort något, eller när 
någonting nytt presenterats för eleverna, förstärker läraren i studien detta genom att också spela 
det för eleverna. I artikelns slutsats menar Buonviri att musiklärare bör fokusera på ”the big 
picture” (s. 59) då det kommer till studenters utveckling, något som även sångpedagoger skulle 
kunna implementera i sin sångundervisning.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Vid eftersökning har det varit svårt att hitta tidigare forskning angående det specifika ämnet 
musikteori kopplat till sångundervisning. Den huvudsakliga forskningen i föreliggande studie 
som rör musikteori explicit ligger inom ramen för instrumentalundervisning generellt (Rostwall 
& West, 2008; Sandberg Jurström, 2016) eller i undervisning i gehörs- och musiklära (Bju-
venstedt 2007; Buonviri, 2018; Davidson & Lupton, 2016; Zimmerman Nilsson, 2009). Något 
som framkommer i tidigare forskning är bland annat att det är positivt att omsätta teorin i prak-
tiken för att ett sammanhang ska kunna förstås (Bjuvenstedt, 2017; Buonviri, 2018), att musik-
teoretisk kunskap kan främja en individs musicerande (Davidson & Lupton, 2016) och att sång-
pedagoger kan arbeta med musikteori under sina lektioner (Sandberg Jurström, 2016). Förelig-
gande studie ämnar undersöka hur sångpedagoger ser på lärandeobjektet musikteori och hur de 
menar att de arbetar med musikteori i sin undervisning. Sången är ett speciellt instrument i och 
med att sångare inte har några knappar eller band, inget egentligt facit att förhålla sig till utanför 
den egna kroppen och det egna gehöret. På grund av detta finner jag det relevant att undersöka 
hur musikteori kan kopplas till instrumentet sång. Studiens syfte är att undersöka sångpedago-
gers syn på och arbete med musikteori i sångundervisningen. För att undersöka detta är forsk-
ningsfrågorna följande: 
 

                                                
2	En musikpedagogisk metod som ofta används vid träning av ávistasång. Varje ton kopplas till en stavelse och 
ibland en handrörelse. 
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1. Hur konstruerar sångpedagoger sin syn på lärandeobjektet musikteori inom ramen för 
sångundervisning? 

2. Hur konstruerar sångpedagoger sitt arbete med musikteori inom ramen för sångunder-
visning?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter samt 
diskursteori och diskurspsykologi som teoretiskt ramverk. Samtliga teoretiska utgångspunkter 
i föreliggande studie vilar på en socialkonstruktionistisk grund. I och med att studien ämnar 
undersöka hur sångpedagoger talar om, och därmed konstruerar, sin syn på och arbete med 
musikteori i sångundervisning passar denna inriktning väl.  

3.1 Kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras föreliggande studies kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångs-
punkter.  

3.1.1 Interpretativism och socialkonstruktionism 
Epistemologi, eller kunskapsteori, handlar om vad som anses vara kunskap (Bryman, 2011). 
Den epistemologiska grund som föreliggande studie vilar på är interpretativismen. Där natur-
vetenskapen är mer precis och exakt kan samhällsvetenskapen vara mer tolkande. I och med att 
samhällsvetenskapens studieobjekt är människan och kulturen hon rör sig i påverkas allting 
hela tiden av människan och hennes handlingar. På grund av denna föränderlighet krävs en 
kunskapssyn som bygger på förståelse och tolkning snarare än att förklara, menar Bryman 
(2011). Kvale och Brinkmann (2014) talar om resenärmetaforen i en intervjuarkontext. Rese-
nären är en intervjuare som konstruerar kunskap då denne samtalar med och ”vandrar tillsam-
mans med” den som intervjuas (s.72). Här är kunskap det som sker i och med mänsklig inter-
aktion. Bryman menar att samhällsforskaren med ett interpretativistiskt förhållningssätt ”ska 
lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling” (2011, s. 32). Burr (2015) menar 
vidare att kunskap är den konstruerade versionen av ett fenomen som anses vara den sanna av 
den stora massan. Föreliggande studie ämnar undersöka och förstå hur sångpedagoger konstru-
erar sina upplevda sanningar kring musikteori i sångundervisning, varför interpretativismen 
passar för studiens fokus och dess forskningsfrågor.  
 
Ontologiska frågeställningar handlar förenklat om vad som finns i världen och på vilket sätt det 
finns. Föreliggande studie är socialkonstruktionistisk. Utifrån ett sådant perspektiv är det som 
existerar socialt konstruerat i och med människans samvaro med andra och hur människor in-
teragerar med varandra. I och med att det som finns är socialt konstruerat är det också ständigt 
föränderligt, menar Bryman (2011). Burr (2015) har trots att begreppet socialkonstruktionism 
är väldigt brett listat attribut som kan anses vara allmängiltiga oavsett inriktning inom fältet. Ur 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inställningen till självklar kunskap kritisk, det finns 
inga objektiva eller oberoende sanningar. Den verklighet så som människan ser den är alltid 
färgad av vår världsbild och vårt sätt att kategorisera sociala företeelser, och människans syn 
på kunskap är alltid påverkad av den historiska och kulturella kontext vi kommer ifrån. Vidare 
menar Burr att kunskap skapas i och med socialt samspel människor emellan. Slutligen lyfts ett 
samband mellan kunskap och social handling: beroende på vilken världsbild som människan 
har som utgångspunkt blir olika typer av handlingar ansedda som naturliga eller onaturliga. På 
grund av detta får den sociala konstruktionen av kunskap direkta sociala konsekvenser, menar 
Burr. I och med att föreliggande studie har för avsikt att undersöka sångpedagogers synsätt 
gällande ett visst ämnesområde stämmer socialkonstruktionismen väl in. Socialkonstruktion-
ismen ser världen som konstruerad och föränderlig, enligt Burr, och det finns inte någon objek-
tiv sanning, utan den konstrueras i en social samvaro. Detta stämmer väl överens med diskurs-
teorin och diskurspsykologin, vilka utgör det teoretiska ramverk som föreliggande studie vilar 
på. 
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I forskningsarbeten kan forskare förhålla sig till teori på ett flertal olika sätt. Den teoretiska 
ansatsen kan på ett förenklat sätt förklaras som antingen deduktiv eller induktiv, enligt Bryman 
(2011). En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från en hypotes och testar denna, hen 
prövar en teori. Vanligt för kvalitativ forskning är att den teoretiska ansatsen är induktiv, vilket 
innebär att forskaren har för avsikt att generera en teori baserat på dennes observationer och 
resultat. Föreliggande studie har inte för avsikt att vare sig pröva eller generera en teori. Dock 
finns en ansats att utifrån det empiriska materialet dra slutsatser som kan ses som en möjlig 
början på en teoribildning. 

3.2 Diskursteori som utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras diskursteori som studiens teoretiska utgångspunkt. På grund av att 
föreliggande studie vill undersöka synsätt hos sångpedagoger och hur sångpedagoger konstru-
erar sin syn på ett valt ämne utgör diskursteori och diskurspsykologi ett passande teoretiskt 
ramverk då de vilar på en grundsyn om världen och den sociala tillvaron som socialt konstrue-
rade och föränderliga.  

3.2.1 Definition av begreppet diskurs 
Det diskursanalytiska fältet kommer i ett ”paket” som inte kan delas upp i lösa delar, menar 
Winther Jørgensen och Phillips (2000). Om forskaren vill använda diskursanalys som analys-
metod behöver denne också använda den sammankopplade teorin och metodologin, vilket 
också är en utgångspunkt för föreliggande studie. Det finns ett flertal begrepp som behöver 
förklaras, inledningsvis begreppet ”diskurs”. Ordet ”diskurs” är mångfacetterat och kan betyda 
olika saker beroende på vem som använder det. I föreliggande studie används Winther Jørgen-
sen och Phillips (2000) definition som lyder: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen” (s. 7). Bryman säger att ”diskursen skapar en version av 
objektet och dessutom kommer versionen av ett objekt att konstituera det” (2011, s 474).  Fö-
religgande studie söker utforska förhållandet mellan sångpedagoger och musikteorimomentet 
som lärandeobjekt inom sångundervisning. För studiens del innebär det att undersöka hur för-
hållandet mellan sång som instrument och användning av musikteori i musicerandet konstrue-
ras av de sångpedagoger som intervjuas.  

3.2.2 Språket inom det diskursteoretiska fältet 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter tre olika angreppssätt inom det diskursanalytiska 
fältet. De olika angreppssätten är diskursteori, som föreliggande studie utgår ifrån, diskurspsy-
kologi, som studien tar viss inspiration från, och kritisk diskursanalys. Trots att det är olika 
angreppssätt har de vissa gemensamma nämnare. En av dessa grunder som diskursanalysen 
oavsett inriktning grundar sig på är socialkonstruktionismen. Utöver denna finns det också en 
gemensam syn på språket, som grundar sig till viss del i strukturalism3 och poststrukturalism4 
och i Saussures5 idéer om språkvetenskap. Dessa idéer innefattar bland annat, enligt Winther 

                                                
3	”de	teorier	och	metoder	inom	olika	vetenskapliga	ämnen	som	utgår	från	att	enskilda	element	inte	kan	
analyseras	isolerat	eftersom	de	är	bestämda	av	bredare	regelbundenheter	och	mönster;	verkligheten	
är	strukturerad”	(Nationalencyklopedin,	Strukturalism.	https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslags-
verk/encyklopedi/l%C3%A5ng/strukturalism.	Hämtad	2018-04-09)	
4	En	filosofisk	riktning	som	tagit	över	och	revolterat	till	viss	del	mot	strukturalismen.	Handlar	om	en	stark	
tro	på	vetenskapen,	och	att	en	exakt	kunskap	om	den	sociala	verkligheten	kan	uppnås	(Nationalencyklope-
din,	Poststrukturalism.	https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/poststrukturalism.	Hämtad	2018-04-09).	
5 Ferdinand de Saussure var en schweizisk språkforskare under den senare halvan av 1800-talet (Nationalencyk-
lopedin, Ferdinand de Saussure.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ferdinand-de-saussure (hämtad 
2018-03-21) 
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Jørgensen och Phillips (2000), idén om att språket och den sociala världens relation är slump-
mässig. Människan tilldelar världen dess betydelse genom sociala konventioner, och vi kopplar 
vissa företeelser eller ting till bestämda ord. Exempelvis lyfter Winther Jørgensen och Phillips 
att ordet hund inte har en naturlig koppling till djuret som det åsyftar, utan det är en social 
konvention som människan har accepterat som ”sann”. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv är 
språket en maktfaktor på så sätt att det är genom språket som människan förstår allting runtom-
kring sig. I linje med det socialkonstruktionistiska synsättet menar Winther Jørgensen och 
Phillips att språket är det verktyg genom vilket vi gör representationer av verkligheten och de 
facto skapar verkligheten. Språket är inte bara ett sätt vi kommunicerar en redan existerande 
verklighet med, utan språket i sig självt bildar den sociala verkligheten. 

3.2.3 Det sociala inom ett diskursteoretiskt perspektiv 
Diskursteorin har utvecklade tankegångar om det sociala i stort, egentligen hela sfären där män-
niskan verkar, menar Winther Jørgensen och Phillips (2000). Diskursen innefattar alltså inte 
bara språket. Den sociala tillvaron som människan engagerar sig i är i ett konstant läge av för-
ändring. Människan kanske agerar som om det runtomkring henne är absolut och konstant, men 
enligt diskursteoretiska tankegångar är så inte fallet, enligt Winther Jørgensen och Phillips. Det 
sociala är en diskursiv konstruktion, menar Burr (2015). Det är aldrig fastställt eller absolut. 
Om detta faktum accepteras innebär det att det finns flera verkligheter och sanningar rörande 
samma sociala fenomen beroende på vem som ”berättar historien”. Burr exemplifierar detta 
genom fenomenet rävjakt. Å ena sidan kan en pågående diskurs vara att rävjakt är moraliskt 
försvarbart på grund av att rävpopulationen måste kontrolleras så att den inte blir för stor och 
förstör för både människan och räven själv. Å andra sidan kan diskursen handla om djurs rät-
tigheter, och att det inte är moraliskt försvarbart för människan att skjuta djur då de är lika 
mycket värda. Detta är alltså ett exempel på olika diskurser om samma ämne. Varje individuell 
diskurs skapar en sanning om det fenomen det rör, en verklighet, menar Burr.  Hon betonar 
vidare hur diskurser inte är lösryckta abstrakta idéer eller sätt att tala om något, utan de är de 
facto starkt kopplade till människans sociala tillvaro. Diskurserna skapar den sociala tillvaron, 
och de styr över hur vi lever våra liv. 

3.2.4 Makt ur ett diskursteoretiskt perspektiv 
Burr (2015) tar upp maktbegreppet så som det också förklaras i förhållande till diskursteori. 
Tankarna grundar sig i Foucaults6 maktbegrepp. Makt inom diskursteorin innebär inte att en 
individ besitter en suverän makt som hen kan utöva över de som inte har den, utan makt är det 
fenomen som konstruerar den sociala verkligheten. Makten är starkt kopplad till och nästan 
synonym med kunskap inom det diskursteoretiska perspektivet. Människan kan ”ta makten 
över” en situation via diskurser, makten finns överallt och inte bara hos en individ eller hos en 
grupp. Kopplat till föreliggande studie kan betydelsen vara att olika diskurser kan definiera 
musikteori på olika sätt, och de kan också avgöra musikteorins vikt för instrumentet sång på 
olika sätt. Ericsson (2006) menar att pluralism och kamp är en stor del av diskursteori. Olika 
diskurser strider om samma subjekt, vilket leder till en kamp i det diskursiva fältet. Subjekten 
som strids om blir överdeterminerade, menar Ericsson, då de figurerar i flera olika diskurser 
samtidigt. Subjektet skulle i föreliggande studie kunna vara musikteori som lärandeobjekt. 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) talar om den diskursiva kampen som skilda diskurser 
vilka krigar om var sin bestämmelse om den sociala världen. Varje diskurs vill uppnå hegemoni, 
menar de, vilket innebär att diskursen i fråga fastställer språkets betydelse på sitt sätt. 

                                                
6	 Michel Foucault var en	 fransk	 idéhistoriker	 och	 filosof	 (Nationalencyklopedin.	 Michel	 Foucault.	
https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/michel-foucault.	 Hämtad	
2018-03-24).	
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3.2.5 Små diskurser 
Ericsson (2006) talar om stora respektive små diskurser. De stora diskurserna är sådana som 
rör samhället i stort och dess institutioner medan de små diskurserna rör mer vardagliga situat-
ioner, som människans handlingar och kommunikation och hur människor använder diskurser 
då de interagerar med varandra. Då diskurserna blir mindre och fler kan det talas om en inflation 
i diskurser, menar Ericsson. Vidare menar han att när fokus hamnar på individens användning 
av diskurser snarare än stora makrodiskurser kan det vara fördelaktigt att i stället tala om tolk-
ningsrepertoarer. Begreppet tolkningsrepertoarer visar på ett tydligare sätt att det är frågan om 
handlingsorienterade språkliga resurser och inte stora samhälleliga diskurser som påverkar 
människans liv i stort. Föreliggande studie fokuserar på de små diskurserna då arbetet handlar 
om hur pedagoger med sina handlingar konstruerar musikteorins betydelse och roll inom sång-
undervisning, snarare än övergripande samhälleliga diskurser. Stora och små diskurser, eller 
tolkningsrepertoarer, hör i huvudsak till den gren av diskursanalys som benämns diskurspsy-
kologi, menar Winther Jørgensen och Phillips (2000), medan diskursteorin i huvudsak fokuse-
rar på mer abstrakta icke-personifierade diskurser. Winther Jørgensen och Phillips poängterar 
dock vidare att dessa diskursteoretiska, icke-personifierade diskurser, skapas och förändras i 
och med olika vardagliga små diskurser, också kallade vardagspraktiker.  

3.2.6 Diskurspsykologi 
Föreliggande studie tar viss inspiration från den gren av diskursanalysen som benämns diskurs-
psykologi. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att syftet med en diskursanalys är att 
identifiera diskursiva praktiker i vilka kategorier konstrueras. Diskursiva praktiker är alltså de 
”sociala praktiker som formar den sociala världen” (s. 25). Människans agerande varierar på 
grund av att hon styrs av olika diskursiva praktiker i olika kontexter, hon kommer inte alltid 
vara konsekvent i sitt tal eller agerande, menar Winther Jørgensen och Phillips. Enligt Ericsson 
(2006) ligger variationen i själva diskurserna. Olika, motstridande diskurser kan existera i ett 
och samma samtal, och detta är inte helt ovanligt, menar Ericsson. Han exemplifierar med att 
en musiklärare i ena stunden kan säga att musikämnet ska vara kul, medan denne senare i sam-
talet kan säga att musikämnet inte ska vara en fritidsgård där det är roligt. Enligt Ericsson in-
nebär effektbegreppet helt sonika att diskursers innehåll ger en effekt på hur människan agerar 
inom ramen för en diskursiv praktik. Detta handlar om att se diskurs som handlingsorienterad. 
Funktionsbegreppet berör vilken funktion olika argument har, menar Ericsson. Det kan handla 
om bland annat att framställa olika beteenden som naturliga eller förkastliga, att legitimera 
specifika synsätt. Diskurspsykologin passar föreliggande studie i och med att diskurser innehåll 
kan ge effekt på hur människor agerar. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras föreliggande forskningsstudies val av kvalitativ forskningsansats, den 
semistrukturerade intervjun som forskningsmetod och diskursanalysen som analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Forskningsansatsen i denna studie är en kvalitativ sådan. En studie med kvalitativ ansats foku-
serar oftare på ord och tolkningar snarare än insamling av kvantifierbara data så som den kvan-
titativa forskningen gör, menar Bryman (2011). Vidare menar Bryman att bilden av den sociala 
verkligheten inom kvalitativ forskning är att den är föränderlig och inte absolut och slutgiltigt 
definierad, något som stämmer väl överens med föreliggande studies diskursteoretiska perspek-
tiv. En kvalitativ studie bygger i huvudsak på de kunskaps- och vetenskapsteoretiska stånd-
punkter som presenterades i föregående kapitel, det vill säga interpretativismen och socialkon-
struktionismen. Vanligt för kvalitativ forskning är en teorigenererande approach, det vill säga 
att studien är induktiv. Det är emellertid inte alltid som kvalitativ forskning genererar en teori, 
men med en induktiv ansats finns i föreliggande studie ett försök att utifrån det empiriska 
materialet dra slutsatser som kan ses som en möjlig början på en teoribildning.  Urvalet i kva-
litativa forskningsmetoder är ofta målinriktat, menar Bryman. Detta innebär att forskaren väljer 
ut enheter. I fallet med föreliggande studie handlar det om sångpedagoger, med de aktuella 
forskningsfrågorna i åtanke.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Den valda forskningsmetoden i denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Inter-
vjuformen är generellt mindre strukturerad i kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ forsk-
ning. I och med att jag som forskare vill komma åt mina respondenters egna synsätt och för-
hållningssätt vill jag inte styra dem med för strama riktlinjer. Bryman (2011) skriver att i den 
semi-strukturerade intervjun vill forskaren inte låsa respondenten för mycket vid för smala frå-
gor. Det kan vara via vissa eventuella sidospår forskaren upptäcker respondentens verkliga syn 
på ett ämne. Speciellt relevant kan det vara i denna studie då den ämnar undersöka hur respon-
denterna konstruerar verkligheten rörande ett visst lärandeobjekt – musikteori. Om intervjuaren 
förhåller sig flexibel till de ingående intervjufrågorna kan viktiga ämnen framkomma, och even-
tuellt kan undersökningens fokus ändras något på grund av detta, menar Bryman.  Den semi-
strukturerade intervjuformen är ändå till viss del styrande. Forskaren har ofta vad som kallas 
för en intervjuguide med relevanta teman eller frågor för ämnet, menar Bryman. Frågorna be-
höver emellertid inte ställas i den ordning som de skrivits ner i guiden. Frågor kan också läggas 
till om det är så att intressanta aspekter uppkommit under intervjun som intervjuaren inte tänkt 
på innan intervjuns start. Fokus i kvalitativa intervjuer ligger på hur respondenten förstår, tolkar 
och upplever saker. Detta rimmar väl med det socialkonstruktionistiska och diskursteoretiska 
fokus som föreliggande studie har i och med att socialkonstruktionism och diskursteori handlar 
om hur människan konstruerar världen i och med sina tolkningar och upplevelser (Bryman, 
2011; Burr, 2015; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
det i den semistrukturerade, eller halvstrukturerade som de benämner den, intervjun fokus på 
intervjuobjektets upplevelse av det valda ämnet.  
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Diskursiva intervjuer fokuserar på hur kunskap och sanning konstrueras inom diskurser, menar 
Kvale och Brinkmann (2014). De menar vidare att alla intervjuer har diskursiva inslag. Det 
finns emellertid vissa specifika aspekter som den som intervjuar inom det diskursiva fältet bör 
se till. I en diskursiv intervju uppmärksammar intervjuaren skillnader i olika diskurser som kan 
framkomma i intervjun. Intervjuaren kan också betraktas mer som en aktiv deltagare i intervjun 
snarare än moderator.  
 
Det behöver medvetandegöras att en intervjuundersökning har en moralisk aspekt. I och med 
att det handlar om människor som samtalar med varandra blir respondenten påverkad (Kvale & 
Brinkmann, 2014). För att vara en så god intervjuare som möjligt har Kvale och Brinkmann 
samlat ihop ett flertal attribut som intervjuaren bör ha. Hen bör vara kunnig, strukturerad, tydlig, 
vänlig, känslig för det mottagaren säger, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Om 
intervjuaren har dessa attribut blir intervjun en bra sådan och situationen blir så bekväm som 
möjligt för respondenten.  

4.1.3 Val av analysmetod 
Vald analysmetod för föreliggande studie är diskursanalys med angreppssättet diskursteori. 
Diskursanalysen fokuserar på hur olika versioner av verkligheten konstrueras i ett samtal eller 
i en text. Diskursanalysen går ut på att finna syften bakom det som faktiskt framkommer i in-
tervjun, i det som sägs (Bryman, 2011). Frågeställningar formuleras något annorlunda då dis-
kursteori och diskursanalys utgör en studies teoretiska respektive metodologiska utgångspunkt, 
menar Börjesson (2003). Frågan i föreliggande studie blir då inte ”hur ser sångpedagoger på 
musikteoriundervisning inom sångundervisning?”, utan snarare ”hur konstrueras vikten av lä-
randeobjektet musikteori av sångpedagoger inom ramen för sångundervisning?”. Som följd av 
detta innebär en analys av diskurser att undersöka vad som sägs, hur det sägs och hur det skulle 
kunna sägas på ett annat sätt, menar Börjesson. Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter 
för diskursanalysen relevanta begrepp. I en diskurs är nodalpunkten ett centralt tecken som på 
ett sätt blir diskursens centra. Cirkulerandes kring nodalpunkten finns tecken (ord) vars bety-
delse hela tiden relateras till nodalpunkten. Dessa tecken kallas för moment. Alla tecken i en 
diskurs är ett moment. Momenten sätts alltid i relation till varandra, och däri byggs mening, 
vilket kallas för artikulation. Vidare är ett element ett tecken som ännu inte fått någon slutgiltig 
betydelse i den givna diskursen. Diskursen vill göra elementen till moment, menar Winther 
Jørgensen och Phillips, då den önskar få bort mångtydighet och tillfälligt bestämma elementens 
definition inom diskursen. De fortsätter med att konstatera att en diskurs på ett sätt också är allt 
den inte är. Försöket att skapa entydighet genom att bestämma vad elementen är utesluter flera 
aspekter som elementen inte är. Allt detta som diskursen utesluter är vad Winther Jørgensen 
och Phillips kallar för det diskursiva fältet. Detta diskursiva fält innehåller alltså detta som ute-
slutits. Ett moments betydelse kan variera beroende på vilken diskursen är, och det diskursiva 
fältet består av dessa bortvalda betydelser för just en specifik diskurs. Element är alltså de be-
grepp som inte ännu tillskrivits en betydelse. Winther Jørgensen och Phillips betonar att till-
slutningen som kan ske inom en diskurs aldrig är slutgiltig. En diskurs kan aldrig avslutas så 
till den grad att den inte kan förändras i efterhand på grund av det diskursiva fältets många 
bottnar. Vid ett praktiskt genomförande av en diskursanalys kartlägger forskaren, enligt 
Winther Jørgensen och Phillips, vilka diskursens knuttecken är. Dessa knuttecken är i förelig-
gande studie den tidigare nämnda nodalpunkten. När denna är identifierad går det att se hur 
diskursen är organiserad. Nodalpunkterna kopplas sedan samman med andra meningsbärande 
tecken via så kallade ekvivalenskedjor, och därigenom får de inledningsvis meningslösa knut-
tecknen också mening. Via ekvivalenskedjan får forskaren sedan fram  
diskursen. 
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Arbetet tar också inspiration från det diskurspsykologiska perspektivet när det gäller analysen 
av föreliggande studies empiri. Diskurspsykologin innehåller begrepp som variation, funktion, 
konsekvens och effekt, vilka är relevanta för föreliggande studie för att kunna analysera hur 
sångpedagoger arbetar med musikteori utifrån de synsätt som konstrueras i deras tal om musik-
teori. Detta innebär, i enlighet med Ericsson (2006), att frågor kan ställas angående vilken 
funktion olika diskurser får för sångpedagogers arbete, vilken effekt diskurserna får på deras 
arbete samt på vilka varierande sätt sångpedagoger arbetar med musikteori. De diskurser som 
framkommer i sångpedagogers syn på musikteori får följder för deras respektive arbeten med 
musikteori, och det är detta som undersöks då empirin analyseras. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras studiens design. Det redogörs för studiens urval av respondenter, hur 
datainsamling, bearbetning och analys gått till samt för studiens etiska överväganden och dess 
giltighet och tillförlitlighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Föreliggande studies urval är målinriktat. Bryman (2011) menar att den urvalstekniken baseras 
på försöket att finna en överensstämmelse mellan en studies forskningsfrågor och dess inter-
vjupersoner. Forskaren söker intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna, helt en-
kelt. Den kvalitative forskaren ställs också inför svårigheter med att avgöra hur många som bör 
intervjuas, menar Bryman. Föreliggande studie sökte fyra till sex intervjupersoner då det var 
det antalet som kändes rimligt med forskningsarbetets tidsspann i åtanke. Med fyra till sex in-
tervjupersoner kan det också antas att viss bredd och variation i intervjusvaren bör kunna upp-
nås. I föreliggande studie gjordes urvalet på grundval av ett fåtal kriterier vilka stämde överens 
med studiens forskningsfrågor. För det första skulle intervjupersonerna vara utbildade sångpe-
dagoger med en lärarexamen från musikhögskola. Ett annat kriterium var att respondenten i 
fråga någon gång under sin karriär skulle ha varit anställd som sångpedagog på ett gymnasium, 
det behövde dock inte vara nuvarande anställning. Jag valde att fokusera mig geografiskt på en 
större region i stället för en liten stad, detta för att öka chanserna att hitta respondenter från 
olika skolor och med eventuellt olika arbetssätt. Mail skickades till ett flertal sångpedagoger 
anställda på olika större gymnasieskolor med musikprofil i den valda regionen, och positiva 
svar kom från tre stycken sångpedagoger. Som ett sista led i att finna ytterligare respondenter, 
då jag inte fick svar av någon trots upprepad mail- och telefonkontakt, skrevs ett meddelande i 
ett forum på sociala medier för sångpedagoger, där ett positivt svar kom från en musiklärare i 
grundskolan som tidigare varit anställd som sångpedagog vid ett estetiskt program med inrikt-
ning musik. Urvalet gjordes inte på basis av kön, erfarenhet, genretillhörighet eller andra bak-
grundsfaktorer, då det inte är studiens fokus. Här beskrivs kortfattat de utvalda sångpedago-
gerna: 
 
Respondent A – Hen är musikhögskoleutbildad lärare i sång och gehörs- och musiklära på ett 
musikgymnasium. Hen har varit verksam lärare i 10 år. 
 
Respondent B -  Hen är musikhögskoleutbildad lärare i sång och ensemble på ett musikgymna-
sium. Hen har varit verksam lärare i 22 år. 
 
Respondent C – Hen är musikhögskoleutbildad musiklärare på en grundskola, men arbetade 
tidigare på ett estetiskt program i Sverige. Hen har varit verksam lärare i 5 år. 
 
Respondent D – Hen är musikhögskoleutbildad lärare i sång och låtskrivning på ett musikgym-
nasium. Hen har varit verksam lärare i 19 år.  
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4.2.2 Datainsamling 
För att samla in data till föreliggande studie genomfördes fyra stycken semi-strukturerade in-
tervjuer, en med vardera respondenten. Tre av intervjuerna utfördes på plats med respondenten, 
och en intervju genomfördes via videosamtal. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptag-
ning via en zoom. Intervjuerna strukturerades på så sätt att inledningsvis presenterade studiens 
syfte och fokus, och där redogjordes också för varför det inledande intresset uppkommit. Efter 
introduktionen användes en intervjuguide baserad på studiens forskningsfrågor (se bilaga 1). 
Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. I enlighet med det som nämnts om 
semi-strukturerade intervjuer och diskursiva intervjuer var intervjuerna som genomfördes inte 
speciellt strikt hållna till några ramar. Intervjuare och respondenter förde ett samtal om det 
aktuella ämnet med grund i studiens forskningsfrågor. I de fall att respondenterna svarade 
mycket kortfattat användes ytterligare, fördjupande frågor rörande musikteori och sångunder-
visning för att försöka komma åt mer uttömmande svar. Under de stunder då respondenterna 
hade mycket att säga förhöll intervjuaren sig ganska passiv och försökte att inte bryta in i re-
spondenternas resonerande annat än med jakande och uppmuntrande utfyllnadsord som ”ja”, 
”jag förstår” eller ”berätta mer”.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
För att ha ett material att analysera transkriberades de fyra intervjuerna. Detta gjordes genom 
att lägga in ljudfiler i ett program som heter Amazing Slow Downer. Att detta program valdes 
beror främst på att det är smidigt att navigera fram och tillbaka utan att riskera att spola för 
långt åt något håll. Det gick också att minska hastigheten på det inspelade materialet, när någon 
sa något otydligt. Intervjuerna transkriberades genom att skriva ner alla talade ord i ett word-
dokument, även utfyllnadsord och funderingsmarkörer som till exempel ”eh”. Om någon fun-
derade väldigt länge markerades detta med tre punkter. Om intervjuobjektet visade något fy-
siskt eller exemplifierade något utan ord beskrevs detta kursiverat inom parentes. Om jag som 
intervjuare pratade samtidigt som intervjupersonen med bejakande ord som ”ja”, ”jag förstår”, 
”nej”, eller dylikt transkriberades inte det. Tidsmarkörer sattes vid varje nytt ämne eller vid 
varje ny fråga, så att det skulle bli lättare att gå tillbaka och lyssna igen vid behov. När det 
transkriberade materialet sedan skulle analyseras lyssnades och lästes materialet igenom igen 
för att därmed kunna hitta större mer övergripande teman. Sådana teman i föreliggande studie  
är exempelvis att musikteori är nödvändigt, eller musikteori är andra lärares ansvar. När detta 
hade gjorts skapades ett exceldokument där potentiellt relevanta ord infördes och även citat 
sattes in under varje temas rubrik. När ett citat användes i resultatet och behövde redigeras på 
grund av att inte hela citatet var av relevans markerades detta med tre punkter inom en klam-
merparentes. Vilken respondent som sagt vad markerades också. I de teman som funnits utkris-
talliserades sedan kärnan i dessa, de så kallade nodalpunkterna. För att ge nodalpunkterna dess 
mening letades sedan efter meningsgivande tecken. Vissa tecken, moment, passade då in i de 
olika temana, medan andra tecken som svävade lite i betydelsen, elementen, uteslöts. När detta 
arbete slutligen var färdiggjort sattes de valda momenten samman i olika ekvivalenskedjor. 
Ekvivalenskedjorna, tillsammans med dess nodalpunkter, utgjorde sedan grunden för de dis-
kurser som konstruerades. Ett exempel på en nodalpunkt i föreliggande studie är (musikteori 
som) nödvändigt, medan momenten som ger nodalpunkten dess mening är  bra att kunna, vik-
tigt eller förståelse. Momenten som ger nodalpunkten mening är hämtade från intervjuperso-
nernas svar, det är alltså de som har yttrat orden ”bra att kunna” och ”viktigt”. 

4.2.4 Etiska överväganden 
I och med att föreliggande studie grundar sig i intervjuer och involverar människor finns det 
etiska överväganden att ta hänsyn till. Enligt Codex (2018) skall alla medverkande informeras 
om hur insamlingen av data går till, vad forskningen går ut på och de ska få veta att de när som 



 22 

helst kan välja att avbryta sin medverkan. De respondenter som deltagit i föreliggande studie 
fick en blankett skickad till sig i vilken det förklaras angående detta, och en blankett för sam-
tycke till medverkan (se bilagorna 2 och 3). En av intervjuerna genomfördes via videosamtal, 
där läste jag högt från dessa blanketter och fick ett muntligt godkännande som spelades in. 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) är anonymisering eller avidentifiering viktigt. Detta innebär i 
fallet med en intervjustudie att ingen annan än forskaren ska veta eller ska kunna ta reda på 
vem som har sagt vad i intervjuerna. I föreliggande studie är respondenterna endast benämnda 
med varsin bokstav och sitt yrke, detta för att anonymitetsprincipen skall vara uppfylld. Inspel-
ningarna som gjorts och transkriberingarna av dessa kommer att raderas så snart arbetet är fär-
digställt.  Kvale och Brinkmann (2014) talar om konsekvenser en intervjustudie kan få, exem-
pelvis om eventuell skada som en deltagare kan tänkas få på grund av sitt medverkande. Jag 
upplevde inte detta som aktuellt då föreliggande studies ämne är förhållandevis oladdat, och 
när respondenterna dessutom är avidentifierade.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Bryman (2011) menar att de för forskning vanliga begreppen reliabilitet och validitet behöver 
anpassas något när forskningsansatsen är kvalitativ. Föreliggande studie kommer därför att fo-
kusera på begreppen tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). Tillförlitligheten 
delas in i fyra underkategorier. Trovärdighet handlar om att forskaren har säkerställt att hen 
arbetar efter den forskningsetik som finns och att denne använder sig av respondentvalidering. 
Detta har vägts in genom att resultat skickades till respondenterna med meddelandet ”Du är 
respondent X, var vänlig läs igenom och se så att jag har förstått och hört dig rätt”. Två av 
respondenterna svarade och önskade mindre ändringar eller förtydliganden som inte påverkade 
resultatet, varvid dessa önskade ändringar genomfördes. Överförbarhet handlar om huruvida 
forskningen går att överföra till ny forskning. Problemet med detta är att kvalitativ forskning 
oftast går på djupet genom intensiva studier av mindre enheter och att det därför kan vara svårt 
att göra överförbart. Föreliggande studie fokuserar på hur fyra sångpedagoger ser på och arbetar 
med musikteori. Överförbarheten i föreliggande studie kan då kontrolleras genom att forskaren 
gör så kallade ”thick descriptions” av kulturen som undersöks och människorna däri. Förelig-
gande studie har inte gjort detta, då den inte fokuserar på en specifik typ av skola eller en viss 
typ av sångpedagog. Det kan då anses att studien har bristande överförbarhet. Dock är det tänk-
bart att om en annan forskare hade gjort samma typ av analys hade resultaten kunnat bli lik-
nande. Pålitlighet handlar om att forskaren tydligt bör redogöra för forskningsprocessens alla 
delar och motivera dessa. Detta har gjorts genom att alla steg i studien är redovisade för skrift-
ligt. Slutligen har vi möjligheten att styrka och konfirmera vilket görs genom att forskaren säk-
rar att hen agerat i god tro, och inte låtit resultatet färgas av personliga åsikter eller av ett teo-
retiskt perspektiv, menar Bryman. Winther Jørgensen och Phillips (2000) talar om att den dis-
kursanalytiske forskaren ofta är en del av den diskurs hen analyserar. Forskaren arbetar med att 
distansera sig, men det är inte möjligt till 100 procent. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt per-
spektiv är det också så att även sanningen som forskaren försöker finna är socialt och diskursivt 
konstruerad.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med fyra sång-
pedagoger. De teman som presenteras belyser diskurser angående musikteori så som det kan 
kopplas till sångundervisning.  

5.1 Konstruktioner av sångpedagogers syn på musikteori 
i sångundervisning 
I detta avsnitt presenteras diskurser om musikteori som verktyg för sånghantverket. Musikteori 
lyfts fram som ett verktyg för sångare att använda eller inte använda i sitt musicerande. Musik-
teori lyfts som både nödvändigt och icke nödvändigt i vissa fall av samma intervjupersoner. 
Det framkommer att det finns variationer av sätt att se på samma sak. Diskurser konstrueras 
också om musikteori som sångpedagogens eller andra lärares ansvar samt musikteori som be-
roende eller icke beroende av andra instrument.  

5.1.1 Musikteori som nödvändigt verktyg för att arbeta med sång 
Diskursen om musikteori som ett nödvändigt verktyg för sångare bygger på följande tecken 
vilka tillsammans bildar diskursens ekvivalenskedja: jätteviktigt – bra att kunna – förståelse – 
kommunicera – bredd. Nodalpunkten för denna diskurs är nödvändigt. En syn som konstrueras 
hos samtliga fyra intervjuobjekt är att musikteori ses som ett nödvändigt verktyg för att göra 
sig förstådd bland medmusiker. Det framkommer att det är som att lära sig ett språk. Två av 
intervjuobjekten menar att det är viktigt att ”kunna prata musik” och att använda sig av korrekta 
facktermer rörande det egna musicerandet. Respondent B talar om en, vad hen kallar, ”jätte-
konkret musikteori”, som handlar om så konkreta facktermer att en sångare bör kunna kommu-
nicera till sina medmusiker att ”vi tar det från B-delen eller codan” snarare än att säga ”men det 
på slutet, när jag sjunger ’whhhooaaa’, liksom”. Respondent A talar om musikteori som ett 
verktyg för att komma till sin fulla rätt som sångare, exempelvis genom att kunna välja rätt 
tonart för den egna rösten så att sången ligger så bra och bekvämt som möjligt, exempelvis i en 
ensemblesituation. Respondent D menar vidare att hen önskar att hens sångelever ska identifi-
era sig som musiker och inte endast som sångare. Att kunna musikteori, menar hen, gör sång-
eleven mer självständig och mindre beroende av sina medmusiker. Hen säger att sångare inte 
bör bygga sitt musicerande bara kring ”sin egna lilla värld. Respondent D menar vidare att det 
är bra om en sångare kan förstå en not och en kompskiss, och kan felsöka själv i fall att någon-
ting i musicerandet inte fungerar som det ska. I liknande anda menar respondent B att det är 
viktigt för en sångare att kunna musikteori på grund av jobbchanser sångaren kan komma att 
ställas inför. Hen menar att en sångare kan behöva musikteorikunskaper för att lära sig en låt, 
eller för att kunna transponera en not denne fått skickad till sig. Respondent D är inne på samma 
tankespår och säger att hen vill att hens elever ska kunna få en spelning på en öde ö utan tillgång 
till Wi-Fi eller hjälp av en kollega och ändå kunna lära sig en låt på en vecka. Sammanfatt-
ningsvis verkar det handla om att sångaren ska kunna agera professionellt som musiker i olika 
sammanhang. Detta lyfts fram som viktigt hos samtliga respondenter, kanske extra mycket hos 
Respondent B som säger följande:  
 

Och det är på den nivån som sagt, om du ska vara sångerska och jobba som det, 
oavsett om du ska vara körsång-, bakgrundssångerska, eh, artist och skriva låtar, 
jazzmusiker, och allt vad det kan innebära, skriva arrangemang. [...] Eh, så kommer 
du ju ha, eller du ska lära dig låtar, du ska sjunga på begravningar, bara. Resten av 
livet, liksom. Så kommer du ju kunna få låtar som, du kommer ha nytta av att kunna 
transponera, att kunna såhär ... så att svaret blir faktiskt ’Ja’. Det är lika viktigt, fast 
du kommer använda teorin kanske på ett annat sätt, än om du kommer bli saxofonist 
och göra storbandsgig. (Respondent B) 
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Citatet är svar på frågan om huruvida det är lika viktigt med musikteori för sångare som det är 
för instrumentalister.  
 
I svaren hos respondenterna konstrueras det någon gång under intervjuerna en syn om musik-
teori som ett verktyg för att skapa musik på olika sätt. Å ena sidan finns det sångare som gärna 
skriver sin egen musik, å andra sidan kan det finnas sångare som ska arrangera om redan exi-
sterande låtar, och då är det en positiv sak att kunna lite musikteori, menar respondenterna. 
Respondent B har lyft transponering som ett viktigt verktyg för sångare medan respondent D 
talar om att skriva låtar och veta hur ackord fungerar. Om detta talar också respondent C.  
 
Det ställdes en fråga till samtliga respondenter om huruvida det kan vara så att en sånglektion 
eller sångundervisning generellt innehåller moment som inte handlar om att sjunga. Skulle de 
kunna tänka sig att lektionstid går åt till notförståelse eller att skriva en kompskiss exempelvis? 
Eller skulle de kunna ge sådana läxor? Två av respondenterna konstruerar synen på musikteori 
som ersättning för sång som ett rimligt och korrekt arbetssätt, både utifrån styrdokument men 
också med grund i deras egna värderingar. Respondent B säger att hen skulle vilja våga göra så 
på sina sånglektioner, för hen tycker det är viktigt. Däremot kan elever vara motvilliga till det 
och det kan finnas annat att hinna med som kan tyckas vara av större vikt. ”Vi har sångkonsert 
27e november, ja, fast vi har bara kompat visor här nu, hela, så att det blir ingenting” säger 
Respondent B som respons på detta med att arbeta med konkret musikteori utan att sjunga på 
sånglektionen, och syftar till att det inte alltid skulle gå att prioritera ett sådant arbetssätt.  
 
Respondent D anser att pedagogen kan arbeta väldigt mycket med att inte sjunga på en sång-
lektion, nästan för mycket. Hen menar att om hen har en elev som vill uppnå ett A i sångkursen 
behöver hen lägga mycket tid på musikteori och notförståelse, för det är det eleverna är ”sämst” 
på. Hen talar om att pedagogen nästan blir en individuell GeMu7-lärare. Respondent D fortsätter 
med att tala om den bredd som musikteoriundervisningen kan ge en sångelev. Hen menar att 
hen inte skulle ”stå ut” med att vara en sångpedagog som inte använder betygskriterierna på ett 
sådant sätt att hens elever ska bli så breda som möjligt. Hen är mer intresserad av att ”utveckla 
en persons musikalitet” snarare än sångteknik, och vägen dit är via genrebredd och musikteo-
rikunskaper. Hen säger också att i framtiden önskar hen ”lägga mer krut” på ackord och komp-
skisser än notförståelse. 

5.1.2 Musikteori som icke nödvändigt verktyg för att arbeta med 
sång 
Ekvivalenskedjan man kan sjunga utan att kunna teori – hämning – få jobb ändå bildar diskur-
sen om musikteori som icke nödvändigt för sångare. Nodalpunkten för denna diskurs är icke 
nödvändigt. Här konstruerar respondenterna bland annat synen om att en individ kan vara en 
väldigt kompetent sångare utan att kunna någon musikteori. Respondent B menar att huruvida 
en sångare får ett körjobb eller solistjobb väldigt sällan hänger på deras förmåga att kunna läsa 
noter, det handlar snarare om att sångaren behöver kunna sjunga bra och sköta sitt jobb. Hur 
denne sångare har nått fram till detta är irrelevant. Respondent D resonerar på samma sätt och 
menar att hen har träffat väldigt många sångare som får olika spelningar på basis av att de är 
just kompetenta sångare, och det har då inte spelat någon roll om de är vana notläsare eller om 
de faktiskt kan någon teori. Hen menar också att en sångare som inte kan någon musikteori kan 
hitta andra vägar till att tillägna sig ett musikaliskt material. Stämmor i körsång kan en sångare 

                                                
7	GeMu= förkortning av gehörs- och musiklära, vilket är ett ämne inom det estetiska programmet med inriktning 
musik. 
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hitta exempelvis genom att lyssna på och sjunga det de hör, och hela låtar kan läras in endast 
på gehör som sångare utan att denne kan någonting om musikteori.  
 
Under en sekvens i samtalet då det talades om den moderna musikindustrin säger Respondent 
A att en musikproducent som hittar en ny talangfull sångare aldrig skulle säga: ”Hej, gud vad 
bra du sjunger, du får ett skivkontrakt, men först måste du lära dig läsa noter”. Hen talar vidare 
om en modern musikbransch där mycket handlar om närmsta vägen och så kallade ”quick 
fixes”. När det gäller musikteori finns det inte riktigt någon quick fix, säger respondent A. Det 
tar tid att förstå musikteori, och det tar tid att lära sig läsa noter medan det däremot är ganska 
vanligt bland unga sångare att de kan sjunga väldigt bra utan att de för den sakens skull känner 
att de har behövt öva. De har helt enkelt bara sjungit mycket och på ett indirekt sätt övat och 
blivit bättre. Vidare resonerar Respondent D kring den moderna musikbranschen och kring vik-
ten av musikteorikunskaper för en sångare. Om sångaren ska vara verksam inom pop- eller 
rockmusik och inte ska skriva materialet själv, då krävs det inte så mycket musikteorikunskaper, 
menar hen. Det övergripande musikaliska ansvaret kring musikskapandet och det teoretiska kan 
då hamna hos andra musiker, menar respondent D. Respondenterna A och B lyfter faktumet att 
om en elev har svårigheter att sjunga någonting på rent gehör, exempelvis en komplex rytmisk 
figur, då kan det vara en dålig idé att lyfta in musikteori. Det kan verka mer hämmande än 
hjälpande, menar de, att exempelvis visa en notbild. Det är bättre att de då exempelvis får 
”känna” rytmen genom att gå eller klappa den. I samtalet med respondent D säger hen apropå 
musikteori och notläsning:  
 

När jag gick gymnasiet, jag kunde noter och jag kunde ackord, men jag vet ju om att 
lärare suckade på den tiden över att vår generation var usla på noter jämfört med 
deras generation. Och vi har ju ändå klarat oss, så att, jag, jag mest bara tycker att, 
jag tycker att noter är viktigt som ett språk, men jag tycker också att man inte får 
glömma att saker utvecklas. (Respondent D) 
 

I ovanstående citat menar hen alltså att notläsning både är viktigt och inte viktigt i samma me-
ning. Sammantaget resoneras det kring att det går bra att sjunga utan musikteoretiska kun-
skaper, och det kan till och med hämma med musikteori i vissa situationer. 

5.1.3 Musikteoriundervisning som sångpedagogens ansvar 
På både direkta och indirekta sätt konstruerar vissa av sångpedagogerna en syn på att det är 
sångpedagogens ansvar att se till att lärande i musikteori sker. Tecknen inget val – måste väva 
in – ansvar – bredd bildar ekvivalenskedjan som skapar diskursen om musikteoriundervisning 
som sångpedagogens ansvar. Diskursens nodalpunkt är sångpedagogens ansvar. Responden-
terna A och D lyfter det möjligen ”uppenbara” i att det står i styrdokumenten att viss musikteori 
ska ingå i Instrument och sång-kurserna, vilket leder till att det alltså är sångpedagogens ansvar 
att få med musikteori i sångundervisningen. Respondent D betonar varför hen vill ge sina elever 
musikteori: 
 

Men när det kommer till sångundervisning försöker jag ändå ha den här diskuss-
ionen, så att det blir på riktigt varför man ska kunna det. Ehm, att det är som att bara, 
annars bara träna höger arm och inte kunna lyfta något med vänster arm, till sist. 
(Respondent D) 
 

Ovanstående citat visar på att hen ser det som sitt ansvar att förklara vikten av och arbeta med 
musikteori. Respondent A konstruerar en syn på sångpedagogen som bärande av ett ansvar att 
erbjuda sångeleven den bredd som bland annat musikteoretiska kunskaper kan ge. Hen talar om 
att ”hålla så många dörrar öppna som möjligt” för eleverna. Hen resonerar kring det faktum att 
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vissa musikteoretiska kunskaper skulle kunna lyfta sångelevernas musicerande, varför det är 
synd om de går miste om dessa. Respondent A menar också att pedagogen måste försöka väva 
in notläsning, specifikt, i sångundervisningen, då hens upplevelse är att eleverna inte vill öva 
sig i notläsning. Även respondent D talar om att eleverna inte vill öva på notläsning, eleverna 
är så ”vassa” i att sjunga på gehör, och därför behöver sångpedagogen presentera en notbild för 
dem så att de nästan ”tvingas” till att läsa noter också.  Respondent C säger att hen vill ge sina 
elever det verktyg som musikteori är, ett verktyg som kan underlätta för eleven att analysera 
sitt eget musicerande och musicerandet med andra. Inom ramarna för denna diskurs konstruerar 
respondenterna en syn på sig själva som bärande av ett ansvar för att upplysa om och undervisa 
i musikteori på sina sånglektioner.  

5.1.4 Musikteoriundervisning som andra lärares ansvar 
Genomgående bland respondenternas svar är att det konstrueras en syn på musikteoriinlärning 
som andra lärares ansvar. Det kan inte endast ligga på sångpedagogens bord, utan det talas om 
att det kanske mer är gehörs- och musikläralärarnas samt ensemblelärarnas ansvar. Även om 
vissa av respondenterna tycker att ansvaret är lika mycket alla lärares så är en genomgående 
åsikt att ämnena bör samarbeta sinsemellan. Tecknen så lite tid – gehörs- och musiklära-lä-
rarna – ensemblelärare – samarbete bildar diskursen om musikteori som andra lärares ansvar. 
Diskursens nodalpunkt är andra lärares ansvar. 
 
På frågan om pedagogen bör förvänta sig samma musikteorikunskaper av en sångare som av 
en instrumentalist konstrueras en åsikt om musikteori som andra lärares ansvar, respondent A 
säger följande: 
 

Men kanske att det ändå mest ska ligga på gehörs- och musiklärarna, och, ensemble-
lärarna. Att stärka upp den biten. För vi har ju då individuell sång 30 minuter i 
veckan. Det är så otroligt lite tid. Egentligen  [...]  Så man vill ju liksom hålla på 
också med, eh, muskelbyggande och gehörsbiten som är lika viktig. Och försöka få 
med notläsning och sånt. (Respondent A) 
 

Här menar hen alltså att lärande i musikteori behöver ligga hos andra lärare också, så att sång-
pedagogen kan hinna med annat som är specifikt för instrumentet sång. Samma respondent 
menar vidare, efter att ha fått frågan om huruvida sångare är musiker på samma villkor som 
instrumentalister, att på gehörs- och musikläran är alla där på samma villkor:  
 

Där alla liksom spelar och där undervisning sker på exakt likadant sätt oavsett vilket 
instrument de går på, då måste det ju vara så. De sätter ju det betyget utifrån, det är 
ingen skillnad. (Respondent A) 
 

Även respondent C menar att det är viktigt att pedagoger samarbetar över ämnesgränser och 
hjälper elever att ”ta med sig kunskaperna från det ena ämnet till det andra”. Hen talar om att 
pedagoger behöver hjälpa eleverna att förstå hur en sångare ska använda sig av de teoretiska 
kunskaper den får både av musikteorilärare och sångpedagogen.  

5.1.5 Musikteori inom sång som icke beroende av ett ytterligare in-
strument 
Det konstrueras en syn bland respondenterna som bygger på att instrumentet sång är tillräckligt 
för att elever ska kunna tillägna sig musikteorikunskaper. Tecknen ingen skillnad – tradition – 
ta för givet bildar ekvivalenskedjan som skapar diskursen om musikteori som icke beroende av 
ett ytterligare instrument. Diskursens nodalpunkt är icke beroende.  
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Vid en diskussion angående huruvida respondenten tror att pedagogens benägenhet att under-
visa i musikteori varierar beroende på om eleven är instrumentalist eller sångare resonerar re-
spondent C: 
 

Jag fick ingen musikteoriundervisning inom sångundervisningen, över huvud taget, 
liksom, utan det var bara på gehörslektionerna. Ehm, men det, ja... ja men jag tror 
det, det finns en tradition, tror jag, framför allt, av att jobba med noter på ett helt 
annat sätt [författarens förtydligande], jag menar, vadå, om man spelar fiol så börjar 
man läsa noter när man är fem, liksom. Eh, jag, och jag menar när man sjunger i 
barnkör då är det såhär ”jamen ta det här textbladet, då”, eller så sjunger man bara 
på gehör, liksom. Och, det är ju tråkigt. För att, jag menar, om man får med det redan 
när man är liten så, så blir det ju lättare. (Respondent C) 
 

Det framkommer alltså att det också finns en diskurs om musikteori som inte beroende av ett 
annat instrument. Respondent C menar att om musikteori kan introduceras för violinister då de 
är fem år kan det också introduceras för femåriga sångare.  
 
Respondent C menar med bestämdhet att det inte ska behöva vara någon skillnad i huruvida 
musikteori introduceras i instrumentalundervisning på basis av att sång är huvudinstrumentet. 
Även om hen medger att det finns skillnader mellan olika instrument så bör det inte påverka. 
Efter ett långt resonemang då respondenten fick frågan om huruvida musikteori bör integreras 
i sångundervisning säger respondent B följande: 
 

Det behöver man inte vara på jättehög nivå för [att arbeta med musikteori, författa-
rens anmärkning], därför att, det här tycker jag är skitviktigt! Gitarristerna och pia-
nisterna och saxofonisterna och trumpetarna och trummisarna och basisterna, de är 
inte heller på så hög nivå, generellt. ’Å, jo, de, de är jättebra på musikteori’. Men så 
är det ju inte. Menmen, däremot så tar vi för givet att de ska lära sig, men vi kan 
också såhär, ta för givet att de kan. (Respondent B) 
 

Här konstruerar respondent B en syn om att det inte bör förväntas annat av en sångare än att 
denne också kan lära sig musikteori. Sångare jämförs i citatet med instrumentalister, och re-
spondent B menar att undervisningens upplägg kan vara detsamma oavsett instrument, och där-
för kan det antas att det finns en konstruktion av musikteori som inte beroende av ett ytterligare 
instrument. Sång som instrument räcker, och det handlar snarare om att det finns olika förvänt-
ningar på sångare kontra instrumentalister: att instrumentalisterna ska kunna mer än sångarna.  

5.1.6 Musikteori inom sång som beroende av ett ytterligare instru-
ment 
Alla fyra respondenterna konstruerar utan påverkan av ledande intervjufrågor synen på ett yt-
terligare instrument som viktigt för att lära sig musikteori. Orden piano – pianolektion – an-
vändbart – en del av att vara sångare – basic bildar ekvivalenskedjan som skapar diskursen 
om musikteori som beroende av ett ytterligare instrument. Diskursens nodalpunkt är beroende. 
Samtliga respondenter menar att det är mycket värt att kunna spela och använda ett fysiskt 
instrument förutom ens egen röst då eleven ska lära sig musikteori. Om eleven behärskar ex-
empelvis gitarr eller piano, om än på ett mycket grundläggande sätt, blir det lättare att lära sig 
och att förstå, menar respondenterna A, B och C. Två av respondenterna lyfter det faktum att 
en sångare inte har några knappar eller strängar som kan visualiseras vid lärandet. Respondent 
A resonerar kring detta och säger:  
 

Vi kan ju inte, sångarna har ju liksom inga tangenter att spela på, det är det som är 
grejen tror jag, det är det som är det svåra egentligen, om man jämför med basister 
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till exempel, eller gitarrister. De, det är inte lika enkelt med rösten att sammankoppla, 
tonnamnet, eller notnamnet, för den delen. (Respondent A) 

 
Ska hen förklara eller redogöra för en komplex notbild eller ett musikteoretiskt fenomen menar 
hen att ”då brukar jag utgå från piano, som är det bästa, för där är det överskådligt, för man ser 
verkligen liksom vit-svart-vit”. Respondent B talar om att kunna spela piano och hur det hjälper 
sångaren: 
 

Ser på mina pianolektioner, till exempel. På alla nivåer, så, på alla skolor som jag 
har gått, så har det alltid varit kopplat till en notbild eller till, improvisation har jag 
ju inte sysslat med så mycket, på piano, men, men, det har alltid varit kopplat. Så det 
är där min teori har kommit, det är där liksom hela två-fem-ettorna, det har ju liksom 
varit kopplat på gehörslektion och pianolektion. Och försöka få ihop det med sången, 
det är inte så himla svårt. Däremot så ska man nog som... eller, men, men, man måste 
ta det lite från ett annat håll. Eftersom, som sagt, du har inga knappar, om nu inte 
sångerskan i fråga har ett extremt välutvecklat gehör ... det har vi ju inte alla, alltså 
det är ju jätteolika, liksom. (Respondent B) 
 

Respondent B menar alltså hens pianokunskaper har hjälpt mycket med lärandet av musikteori, 
det är där hen har lärt sig. Respondent A menar att det skulle kunna vara en ersättning för en 
viss del av sångundervisningen att lära sig piano då sådana kunskaper är mycket användbara. 
 

Men kanske att man skulle egentligen, i stället för att traggla notläsning på sånglekt-
ionerna, så skulle de kanske ha pianolektioner, alla sångare. Börja med liksom et-
tans... första pianoboken.  [...] Det hade ju vart guld värd, i så fall. Att kunna vara 
pianist också, som sångare. Det är ju fantastiskt. Det är ju väldigt, väldigt användbart 
i många sammanhang. (Respondent A) 
 

Även respondent D talar om vikten av att kunna spela gitarr eller piano, dels för att hen anser 
att en sångare bör kunna kompa sig själv, men också på grund av överskådligheten som det 
fysiska instrumentet ger. Hen exemplifierar med en musikalisk felsökning, där en sångare ska 
sjunga stämmor och märker att någonting låter ”konstigt”. Om eleven då har kunskaper att sätta 
sig vid ett piano så kan hen troligtvis uppmärksamma att hen har sjungit en ton som inte finns 
i ackordet eller tonarten. Respondent D talar om pianot som ett bra verktyg vid notläsning då 
det, återigen, är väldigt överskådligt och lättförståeligt i och med pianots visuella uppbyggnad. 
Det konstrueras en klar syn på att det är av stort intresse, enligt de intervjuade pedagogerna, att 
behärska ett ytterligare instrument, framförallt piano.  
 
Respondent C talar om att hur en pedagog arbetar med musikteori kan variera på basis av vilket 
instrument eleven spelar. Hen exemplifierar med att säga att hen som klassisk sångare kanske 
inte är så benägen att tänka på olika typer av skalor i sitt musicerande, däremot anser hen ändock 
att en musikteoretisk bredd är av vikt och bör vara oberoende av huvudinstrument. 

5.1.7 Sammanfattning och slutsatser  
I resultatet har det framkommit att det finns motstridiga diskurser som pågår samtidigt bland 
respondenterna. Pedagogerna har stundtals konstruerat olika, kontrasterande åsikter om ett 
ämne inom samma samtal. Det har konstruerats synsätt på musikteori som både nödvändigt och 
icke nödvändigt verktyg, musikteori som både beroende och icke beroende av ett ytterligare 
instrument samt om musikteoriundervisning som både den enskilda sångpedagogens och andra 
lärares ansvar. I kampen om musikteorins nödvändighet eller icke nödvändighet är den domi-
nerande diskursen bland studiens respondenter synen om att musikteori är nödvändig som verk-
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tyg för en sångare. Även om respondenterna vidkänner att det går att klara sig ändå visar sam-
talet med respondenterna att fördelarna med musikteorikunskaper tycks vara en starkare diskurs 
än den om att musikteori är icke nödvändig. I kampen om huruvida ett ytterligare instrument 
utgör ett behov för lärande i musikteori tycks den dominanta diskursen vara att behovet de facto 
finns. Det är det respondenterna talar mest om, och det framkommer vid fler tillfällen. Angå-
ende vems ansvar det är att lära ut musikteori talas det mest explicit om att det skulle vara andra 
lärares, även om det arbete sångpedagogerna menar att de utför tyder på att de anser att det är 
deras ansvar också.  
 

5.2 Konstruktioner av sångpedagogers arbete med musik-
teori 
I avsnittet om konstruktioner av sångpedagogers syn på musikteori i sångundervisning fram-
kom variationer av synsätt på hur sångpedagoger ser på musikteori i sångundervisning. I detta 
delkapitel presenteras hur sångpedagogerna menar att de arbetar med musikteori i sin sång-
undervisning. Det handlar om variationer av sätt att arbeta på med utgångspunkt i de konstrue-
rade diskurserna i föregående delkapitel samt om vilken funktion diskurserna har i arbetet med 
musikteori och vilken effekt diskurserna får på lärarnas arbete.  

5.2.1 Musikteori på sånglektioner 
En första variation av hur sångpedagoger arbetar med musikteori på sånglektioner står respon-
dent B för. Hen tycker att notläsning och á-vista är det enklaste musikteorimomentet att få med 
inom sångundervisning. ”Det är bara att börja på Bä bä vita lamm-nivå och sen ta det därifrån”. 
Respondenterna C och D använder sig av färdiga notförståelsematerial som de delar ut till sina 
sångelever. Dessa notförståelsematerial innehåller enligt respondenterna övning av notläsning, 
både för rytm och melodi, arbetsmetoder för att öva gehör och olika tips för att tillägna sig 
musikteorikunskaper. Respondent D säger att hens häfte innehåller kortare övningar i notför-
ståelse eller kortare sånger som eleverna kan ha som övning i musikteori. Respondent D menar 
vidare att hen försöker ge eleverna en tydlighet då det gäller progression i att arbeta med mu-
sikteori. Om hens elever ska lära sig en kort låt startar övningen med att eleverna får klappa 
den rytm som står. Nästa steg är att klappa rytmen samtidigt som texten läses. Ytterligare nästa 
steg är att eleverna får sätta sig vid pianot för att i egen takt lära sig spela den melodi som står 
noterad. Respondent D är hela tiden närvarande i lärandeprocessen för att kunna se att eleverna 
förstår metodiskt hur de ska gå tillväga för att successivt lära sig olika aspekter av musikteori. 
Diskursen om musikteori som beroende av ett ytterligare instrument verkar här ha en funktion 
som legitimerande för att eleverna sätter sig vid pianot under en sånglektion.  
 
Respondenterna A och D lyfter fram vikten av att på ett indirekt sätt få eleverna att läsa noter. 
Respondent A säger:  
 

Och frågar du om de vill ha not, då vill de inte ha not. Men då får man ju insistera 
på det, därför att till slut lär de sig att det de sjunger, det är den här notbilden. Det är 
ju ett bra sätt, tycker jag att man liksom, det skulle man jobba mycket med. (Respon-
dent A) 
 

Respondent D arbetar på samma sätt. Hen ser till att det i så stor mån som möjligt alltid finns 
en not som eleven har framför sig, så att denna not kan hänvisas till, även om eleven har lärt 
sig låten eller stycket i fråga huvudsakligen på gehör. 
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Respondent B har en syn på musikteori som mycket relevant för sina sångelever. Effekten av 
detta blir att hen fokuserar bland annat mycket på harmonik i sin sångundervisning, och på ett 
teoretiskt kopplat gehör, i alla fall med vissa elever. Hen menar att det beror på hur mottagliga 
de är för att arbeta mer avancerat med dem: 
 

Så jag förstår det, liksom, att man säger ’sjung utifrån det du hör, det är bara ett 
ackord’, liksom. Men eftersom det går att plocka ner teorin på väldigt basic nivå, eh, 
och när du bara är ensam med en elev, då kan du ju liksom: ’nu ska du sjunga A-
mollskalan upp och ner, och sen ska du stanna på ett E’. Där har du ju liksom vä-, 
en, en, världens enklaste övning som du kan utveckla i oändlighet. Bara precis där, 
apropå teori då. Ah, ’i varje låt du sjunger ska du alltid landa på nian på slutet’, eller 
’du ska alltid va, jag kan stoppa dig här nu när du sjunger och så ska jag fråga dig, 
när du improviserar, till exempel, vilken ton är du på nu?’. (Respondent B) 
 

Hen betonar vidare att hen anser att det ibland antas att sångelever inte ska vara mottagliga för 
att arbeta på det sätt som beskrivs i citatet, vilket hen tycker är mindre bra. Hen kan förstå 
tankegången i och med att sångare inte har tangenter att trycka på eller strängar att spela på, 
och att det kan göra det svårare, men ändock tycker hen att det inte bör förhindra att sångpeda-
goger kan arbeta på ett sådant sätt, så länge det anpassas efter sångeleven i fråga. 
 
Respondent C har tidigare i sitt arbete schemalagt gemensamma sånglektioner med sina gym-
nasieelever. Hen har då förkortat sångarnas instrumentallektioner med 5 minuter per vecka och 
sedan slagit samman dessa minuter för att kunna ha en gemensam sånglektion. På dessa lekt-
ioner har hen bland annat valt att lägga tid på musikteori, då hen menar att på sina individuella 
sånglektioner har eleverna inte velat ”ödsla tid” på musikteori i stället för att sjunga. På dessa 
lektioner arbetade de med bland annat siffersång, skalövningar, pianospel och stämföring. 
Samma respondent talar också om hur hen har arbetat med att utveckla ett teoretiskt kopplat 
gehör, detta via övningar som går ut på att hitta en specifik ackordston i ett ackord som spelas.  
 
Diskurserna musikteori som nödvändigt verktyg för att arbeta med sång och musikteoriunder-
visning som sångpedagogens ansvar har en funktion som legitimerande för sångpedagogen att 
inkorporera musikteori i sångundervisningen och att viga stora delar av vissa lektioner till detta, 
exempelvis i fallet med de gemensamma sånglektionerna respondent C organiserade. 

5.2.2 Musikteori som hemläxa 
Utifrån diskursen om musikteori som nödvändigt verktyg för att arbeta med sång återfinns fö-
religgande tema som handlar om att ge musikteoretiska läxor utöver elevers vanliga sångläxa. 
Respondenterna C och D talar direkt om hur de har gett musikteoretiska uppgifter i läxa, läxor 
som inte involverar sånghantverket på ett explicit sätt. Detta kan vara en effekt av diskurserna 
om musikteori som nödvändigt, musikteori som icke beroende av ett ytterligare instrument och 
musikteori som sångpedagogens ansvar. Respondent D arbetar med en progression inom en och 
samma hemuppgift. Hen talar om att eleverna ska göra en kompskiss som läxa. I ett första skede 
blir läxan att eleven ska lyssna på låten som denne ska göra en kompskiss på och göra en så 
kallad formskiss där låtens alla delar ska markeras och skrivas ner. Detta innebär att eleven 
skriver ner hur lång varje del är, och i vilken ordning delarna kommer. Nästa vecka blir läxan 
att göra en slutgiltig kompskiss, vilket innebär att eleven får planka8 de ackord som finns. Efter 
varje steg i processen kontrolleras uppgiften med sångpedagogen så att allt ser korrekt ut. 
Samma respondent har också gett notläsningsuppgifter i läxa, där eleverna helt sonika ska 
                                                
8	Planka,	slang	för	att	plagiera	eller	transkribera.	Handlar	om	att	skriva	ned	i	noter	och/eller	ackord	det	
som	hörs.		
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”lösa” fem stycken notexempel till nästkommande lektion. Även respondent C har gett notläs-
ningsuppgifter i läxa, dessa har då bestått av att de ska lära sig en klassisk sång via noter. Re-
spondenten har då valt ut sånger som hen vet inte finns att lyssna till via någon inspelning, 
vilket har lett till att eleverna ”tvingats” lära sig via notläsning. De tre diskurserna musikteori 
som nödvändigt, musikteori som icke beroende av ett ytterligare instrument och musikteori som 
sångpedagogens ansvar verkar här ha en legitimerande funktion gällande att ge musikteoretiska 
hemläxor. 
 

5.2.3 Sammanfattning och slutsatser  
De diskurser som konstruerar en syn på musikteori som nödvändigt och musikteori som sång-
pedagogens ansvar har en funktion som verkar legitimerande för att arbeta med teori på sång-
lektioner samt för att ge musikteoretiska läxor. I detta fall ”vinner” konstruktionen av synen på 
musikteori som nödvändigt och viktigt kampen över den diskurs som menar att den inte är 
nödvändig. Pedagogerna väljer att arbeta på varierade sätt med musikteorin. Respondent C har 
till exempel valt att ta tid och viga specifika gemensamma sånglektioner till att arbeta med 
musikteori, medan respondent D ger hemläxor. Diskursen om musikteori som inte beroende av 
ett ytterligare instrument får som en effekt att respondent B under sina sånglektioner arbetar på 
ett sätt som är ansett kanske mer vanligt för instrumentalister, nämligen att arbeta med ett spe-
cifikt tonmaterial och att arbeta medvetet kopplat till gehöret. Diskurserna som rör vems ansvar 
musikteoriundervisning är ger effekt på sångpedagogernas arbete på det sättet att de de facto 
genomför undervisning i musikteori.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses de motstridiga diskurser som framkommit i resultatet i förhållande till 
studiens teoretiska perspektiv samt till litteratur och tidigare forskning. Det diskuteras också 
kring instrumentet sång som särskilt och speciellt .Efter det sker en diskussion kring studiens 
valda metod, och slutligen diskuteras arbetets betydelse samt behovet av och möjlighet till 
framtida fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Kampen mellan musikteori som nödvändigt eller icke nödvän-
digt verktyg  
De mest framträdande diskurserna i resultatet är musikteori som nödvändigt verktyg för att ar-
beta med sång respektive musikteori som icke nödvändigt verktyg för att arbeta med sång. 
Dessa två diskurser står i relation till varandra i en form av kamp om huruvida ämnet är nöd-
vändigt eller ej för en sångare. Det är motsatsen mellan de två diskurserna som enligt Burr 
(2015) och Ericsson (2006) kallas för den diskursiva kampen. Respektive diskurs önskar att 
tillfälligt tillsluta och bestämma definitionen av, i fallet med föreliggande studie, musikteorins 
vikt för hantverket sång. I resultatet finns övervägande resonemang och åsikter som stödjer 
musikteori som relevant och viktigt, även om respondenterna kan medge att det går att klara 
sig utan musikteorikunskaper och ändå sjunga bra. Spieker (2016) talar om hur han anser att 
musikteorikunskaper kan förbättra en musikers spelande och höja det till nya nivåer. I förläng-
ningen kan det också förbättra en musikers prestation i en ensemblesituation. I och med att 
kurser i ensemble är en del av det estetiska programmet med inriktning musik kan det vara så 
att musikteori de facto är nödvändigt för sångare i gymnasiet. Hallam (1998) listar i sin meto-
dikbok för instrumentalspel olika aspekter av att kunna spela ett instrument, och i den listan 
återfinns musikteoretiska kunskaper. Det finns således litteratur som stärker diskursen om mu-
sikteori som nödvändigt verktyg. 
 
I resultatet framkommer att respondenterna legitimerar musikteorins varande i sångundervis-
ning med bland annat att det är mycket bra att kunna ”prata musik”. Det framkommer vidare 
att detta innebär bland annat formkunskap och förmågan att använda ett korrekt fackspråk kring 
sitt musicerande. Det är synsätt som de emellertid inte har grundat i några styrdokument. Det 
som står att finna i kursplanerna för kurserna Instrument eller Sång 1 och 2 är att kurserna ska 
innehålla ”färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör” 
samt ”kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer” (Skolverket, 
2011b). Vidare ska det centrala innehållet ”spel eller sång efter noter och på gehör” (Skolverket, 
2011b) finnas med i undervisningen. Det faktum att momentet musikteori står med i kurspla-
nerna över huvud taget skulle å ena sidan kunna styrka diskursen om musikteorins nödvändig-
het för sångutövande. Resultatet visar också detta i och med att det konstrueras ett synsätt att 
eftersom det står i kursplanen ska det vara med i sångundervisningen. I den kamp som i resul-
tatet förekommer angående musikteorins relevans för sånghantverket konstrueras ett motsatt 
synsätt  i diskursen om musikteori som icke nödvändigt att sångare kan klara sig väl utan mu-
sikteorikunskaper. Möjligen är det så att denna legitimeras i och med styrdokumentens icke 
detaljerade instruktioner angående musikteori. I de olika kunskapskraven är det ett enda krav 
per kurs i Instrument eller sång 1 och 2 som berör musikteori, nämligen notläsning på olika 
nivåer. Musikteori är ett bredare ämne än så, och inkluderar även bland annat harmonik, stäm-
föring, periodicitet, instrumentkunskap, med mera (Skolverket, 2011a). Detta nämns inte alls, 
och detta skulle möjligen kunna tolkas som att det inte anses vara relevant för instrumentalspel 
eller sång. I och med att styrdokumenten är så pass ”fattiga” på instruktioner kring musikteori 
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skulle det kunna tänkas att det anses att lärandeobjektet inte är nödvändigt. Något som ytterli-
gare skulle kunna styrka detta är att det i kurs nummer 3, som ska vara den mest avancerade av 
instrumentalkurserna, inte finns med något musikteorimoment över huvud taget i kunskapskra-
ven. Vidare framkommer det i resultatet att den musikaliska bredd som medföljer kunskaper i 
musikteori anses vara positiv. Rostwall och West (1998) talar i relation till schemateori också 
om hur det är positivt för elever med mångsidighet i instrumentalundervisningen. En kombi-
nation av olika scheman behövs för att individen som ska lära sig bemästra ett instrument ska 
känna sig helt fri och göra informerade musikaliska val, menar Rostwall och West. Detta kan 
tala för musikteori som nödvändigt inom sånghantverket, nödvändigt för att sångeleven ska 
kunna bli en så bra sångare som möjligt. Något som framkommer i resultatet är det faktum att 
en och samma respondent stundtals kan ge uttryck för två motstridiga diskurser inom ett och 
samma samtal, detta styrks av Ericsson (2006), som lyfter detta då han talar om små diskurser. 
Det är det som sker också rörande musikteorins nödvändighet eller brist därav. 
 
I resultatet framkommer också att det pågår musikteoretiskt arbete i sångundervisningen som 
inte utgår ifrån skolans styrdokument, det är arbete som sträcker sig vidare ut än vad kunskaps-
kraven efterfrågar. Samma fenomen framkommer i Rostwall och Wests (2008) observations-
studie. I studien menar de också att interaktionen mellan lärare och elev påverkar elevens mu-
sikaliska utveckling. Sammanslaget med föreliggande studies resultat verkar det då som att 
lärarens preferenser kommer att påverka elevens undervisning och vad som väljs ut som läran-
deobjekt. En möjlig följd av detta kan då bli att olika diskurser kan komma att föras vidare till 
de elever som tar del av undervisningen, det vill säga att om pedagogen anser att musikteori är 
icke nödvändigt så kan eleverna komma att föra detta vidare. Om eleven i fråga dessutom väljer 
en bana som blivande sångpedagog kan diskursen föras vidare i ganska många led, vilket i 
slutändan skulle kunna befästa diskursen i mycket hög grad.  

6.1.2 Kampen om musikteori som sångpedagogens eller andra lära-
res ansvar 
Det framkommer i resultatet att på grund av bristfällig tid och frågor kring vad som prioriteras 
i sångundervisning kan det vara mest teorilärarnas och ensemblelärarnas ansvar att undervisa i 
musikteori. Det framkommer också en syn om att på teorilektionerna är alla elever jämbördiga 
och närvarande på samma villkor, vilket legitimerar diskursen om musikteoriundervisning som 
andra lärares ansvar. En första reflektion som tycks styrka musikteorimomentet som andra lä-
rares ansvar är det faktum att det finns ett ämne som heter musikteori i det estetiska program-
met, och att det inom detta ämne finns kurser som heter gehörs- och musiklära. Dessa kursers 
enda syfte är att lära ut kunskaper i musikteori och gehör samt deras appliceringsområden. Gäl-
lande huruvida det skulle vara ensemblelärarnas ansvar att lära ut musikteori kan resultatet 
kopplas till Schenk (2000) som menar att musikteori är som mest relevant då det är tydligt vad 
kunskaperna kan användas till, och där lyfter han fram just ensemblespel. Schenk nämner också 
hur musikteori och dess applicering bör finnas och vara synligt på fler än ett ställe i musikun-
dervisningen, vilket då skulle kunna tyda på att i kampen om vems ansvar det är kanske ingen 
av diskurserna står segrande, utan det är en jämn strid. 
 
På den andra sidan om kampen angående vems ansvar musikteori är konstrueras synsätt kring 
sångpedagogens ansvar att undervisa brett och upplysa om musikens alla ”världar”. Det lyfts 
också ett ansvar att på ett sätt ”tvinga” eleverna till att använda musikteoretiska element. Före-
liggande studies bakgrundslitteratur och tidigare forskning pekar i hög grad mot det faktum att 
det har en positiv effekt på musikteorilärande att arbeta praktiskt och omsätta teorin till praktik. 
I Buonviris (2018) studie lyfts hur det anses att det är en fördel att kombinera teoretisk lärande 
med att praktiskt använda det i sitt musicerande. Studenterna i studien som studerar musikteori 
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arbetar mycket praktiskt, och det de lär sig teoretiskt kopplas ofta till ett klingande musikaliskt 
exempel. I Bjuvenstedts (2017) studie menar en informant att ingen musikundervisning bör 
bedrivas utan ett moment av musikteori kopplas därtill. I och med att sångpedagogen bedriver 
den undervisning där eleverna allra mest får utveckla sitt huvudinstrument i gymnasiet kan det 
te sig naturligt att det också är där eleven bäst kan lära sig att koppla den teori hen lär sig till 
det egna praktiska musicerandet. I Zimmerman Nilssons (2009) studie av musikteoriundervis-
ning framkommer det att det finns problematik med musikteoriundervisningen på så sätt att 
eleverna inte får lära sig hur de ska applicera sina musikteorikunskaper på det egna musiceran-
det. Möjligen skulle det kunna vara ett incitament för sångpedagogen att involvera musikteori 
i högre grad. Kanske är det så att det blir mer naturligt att utföra musikteorin i praktiken under 
instrumentallektionerna där det går att koppla direkt till instrumentet och hur det kan användas. 
 
I och med att det finns styrdokument som styrker både diskursen om sångpedagogens ansvar 
och diskursen om andra lärares ansvar skulle det kunna diskuteras kring det sociala så som 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) talar om det. Enligt dem är också det sociala en diskursiv 
konstruktion, och fler sanningar kan vara i omlopp beroende på vem som så att säga ”berättar 
historien”. Olika synsätt konstrueras om ansvar och ur ett diskursteoretiskt perspektiv går det 
inte att bestämma vilken sanning som är mer eller mindre ”korrekt”.   

6.1.3 Kampen om behovet av ett ytterligare instrument 
I resultatet lyfts en syn bland sångpedagogerna att kunskaper i ett annat instrument är av godo 
då en elev ska tillägna sig musikteorikunskaper. Synen konstrueras utan att intervjuaren på nå-
got sätt talar om ett eventuellt sådant behov, och därav skulle denna syn kunna anses vara djupt 
rotad i det sociala, i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips (2000) tankar om hur världen 
vi lever i konstrueras via den sociala tillvaron. Människan tilldelar världen dess betydelse ge-
nom sociala konventioner, menar Winther Jørgensen och Phillips, och det faktum att resultatet 
tydligt visar hur respondenterna talar om behovet av ett ytterligare instrument skulle kunna peka 
på att det är en av de sociala konventioner som i mycket hög grad färgar sångpedagogernas 
synsätt, och lever kvar som en sanning som inte ifrågasätts. Kanske går det att säga att diskursen 
om behovet av ett ytterligare instrument för att lära sig musikteori håller makten i föreliggande 
studies resultat och bland studiens respondenter.  
 
Den motsatta diskursen om att sångaren inte behöver ett ytterligare instrument pekar på att sång 
som instrument räcker för att tillägna sig musikteorikunskaper. Där framkommer åsikter som 
pekar på att om sångaren introduceras till musikteori på samma villkor som instrumentalisten 
så bör det inte vara någon skillnad. I resultatet i Sandberg Jurströms (2016) observationsstudie 
framkommer att en sångpedagog verksam inom improvisationsmusik arbetar med musikteori 
på ett sätt där en liknande syn verkar finnas. I och med att pedagogen i studien väljer att arbeta 
med ackord på ett musikteoretiskt medvetet sätt, med en sångare, skulle en slutsats kunna dras 
att hen anser att ett ytterligare instrument inte behövs. Detta eftersom sångaren inte har eller är 
ett ackordsinstrument, utan ett melodiinstrument. Ändå fokuseras det på musikteori som kanske 
inte är direkt kopplat till instrumentet sång.  

6.1.4 Sång som ett särskilt och specifikt instrument 
Resultatet presenterar konstruerade synsätt där sångare särskiljs från andra instrumentalister. 
Bland annat framkommer det hur sångare kan klara sig utan musikteori, men också att en sång-
are kan sjunga bra utan att ha lagt ner tid på att öva sitt hantverk. Det lyfts vid ett flertal tillfällen 
att sångaren inte har några knappar att trycka på eller strängar att hålla ner. Detta lyfts fram som 
något som särskiljer sångaren från andra instrumentalister. Det lyfts hur sångaren behöver ha 
ett väldigt välutvecklat gehör för att koppla det hen hör till musikteoretiska fenomen. Kanske 
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är det så att det finns en överhängande syn på skillnaden mellan sångare och andra instrumen-
talister som skulle kunna ligga till grund för de diskurser i resultatet som pekar på just detta, 
exempelvis att sångare kan behöva ett ytterligare instrument eller att musikteori är icke nöd-
vändigt för sångare. Detta skulle kunna diskuteras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspek-
tiv. Enligt Burr (2015) finns det en koppling mellan kunskap och världsbild samt sociala hand-
lingar. Människans konstruktion av den verklighet hen befinner sig är alltid historiskt och kul-
turellt färgad. Vidare menar Burr att den sociala konstruktionen av kunskap kan få direkta so-
ciala konsekvenser. Således kanske det övergripande synsättet på skillnaden mellan sångare 
och instrumentalister, som är konstruerad och färgad av historisk och kulturell kontext, leder 
till hur sångpedagogerna konstruerar diskurser kring sångundervisning och musikteori. 
 
I diskurserna om musikteori som icke nödvändigt verktyg och musikteori som inte beroende av 
ett ytterligare instrument återfinns synsätt som skulle kunna peka ytterligare på en särställning 
hos sångare som musiker. De mycket motsägande synsätten om att det går att sjunga utan att 
kunna teori och utan att ha övat kontra synen som gäller att sångare inte är beroende av ett 
ytterligare instrument för att lära sig musikteori skulle, trots sina motsättningar angående mu-
sikteori, sammantaget kunna konstruera en syn om sångaren som autonom och på ett sätt helt 
friställd gentemot andra musiker. Kanske pekar synsätten på att sångaren musicerar på helt 
andra villkor än andra musiker (instrumentalister). Å ena sidan skulle diskursen om musikteori 
som icke nödvändig kunna strida med Bjuvenstedts (2017) resultat där det framkommer ett 
synsätt om att ingen bör musicera helt frånkopplat från musikteori. Möjligen stämmer detta inte 
in på sångaren om det ses till föreliggande studies resultat. Möjligen konstruerar respondenterna 
ett synsätt där sångaren på grund av sin särställning, och sin förmåga att musicera utan en teo-
retisk koppling, gör musikteori är helt icke nödvändigt, och möjligen står sångaren över teorin 
på ett annat sätt än instrumentalister.  
 
Angående diskursen om det inte existerande beroendet av ett ytterligare instrument för att lära 
sig teori skulle det kunna vara så att detta synsätt också särskiljer sångaren som autonom, för 
att hen kan göra det som instrumentalister kan göra. Det framkommer i resultatet att sångaren 
kan lära sig musikteori på samma villkor som instrumentalister, bara det introduceras i tid. Detta 
kan också bidra till framställningen av sångaren som autonom och icke beroende av andra eller 
ett annat instrument. Spieker (2016) lyfter begreppet ”musicianship training” och hur han anser 
att musiker bör lyssna mycket och analysera musikteoretiskt via gehöret. Detta arbetssätt skulle 
kunna vara mycket användbart för sångare på grund av det faktum att de inte har knappar eller 
strängar. Om sångare utvecklar ett teoretisk kopplat gehör, så som Spieker talar om det, leder 
detta möjligen till att de tillägnar sig teorikunskaper. Detta i sig bör kunna styrka synsättet om 
sångaren som autonom och oberoende av andra eller annat.  
 
Sammanfattningsvis kan det lyftas att tre olika diskursiva kamper har diskuterats i föreliggande 
studie. De stridande diskurserna existerar parallellt med varandra, och de ges uttryck för hos en 
och samma person i ett och samma samtal, helt i linje med vad Ericsson (2006) säger om små 
diskurser.  Möjligen kan detta göra att en slutsats kan dras om att kampen diskurserna emellan 
inte är helt realistisk, utan den visar helt enkelt på att det finns olika sätt att förstå olika fenomen. 
Kanske är diskursparen inte dikotomier, utan de kan ses som verktyg för att förstå olika infall-
svinklar på ett och samma ämne. Kanske kan de också ses som verktyg för att hitta ett förhåll-
ningssätt till musikteori inom sångundervisning som kan passa för fler olika typer av sångele-
ver. Både för sångeleven som älskar musikteori, och för sångeleven som inte förstår varför eller 
hur musikteori ska användas för en sångare.  Om sångpedagogen kan förstå ”motsatt sidas” syn 
på musikteori så kan hen kanske anpassa musikteoriundervisningen därefter. 
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6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodologiska val samt eventuella positiva eller negativa 
följder som valen medförde. 

6.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Den semistrukturerade intervjun som val av datainsamlingsmetod upplevs som passande då 
intervjuformen är öppen i sin natur och inbjuder till relativt fri reflektion från respondentens 
sida. Enligt Bryman (2011) behöver intervjuaren inte förhålla sig till en strikt lista med frågor, 
och hen kan ta vid i det fall då respondenten kommer in på ett speciellt intressant spår. I och 
med att föreliggande studie strävar efter att ta reda på hur sångpedagoger konstruerar sin syn 
på ett givet ämne har det känts relevant att låta dem prata ganska fritt kring det. Kvale och 
Brinkmann (2014) lyfter också hur kvalitativa intervjuer lämpar sig för att få reda på respon-
dentens upplevelse av ett valt ämne, vilket är precis vad föreliggande studie önskat göra. I den 
diskursiva intervjun kan intervjuaren se sig mer som en deltagare i samtalet, menar Kvale och 
Brinkmann, vilket också blev fallet med föreliggande studies intervjuer. En svårighet som upp-
stod var att jag, trots intervjuformens lösa struktur, inte ville färga respondenterna i för hög 
grad. Det hade på ett sätt varit bekvämt att ha en mer strukturerad intervjuform. Möjligen hade 
det resulterat i ett tydligare material att utläsa resultatet ur. Då jag lyssnade igenom det inspe-
lade materialet märkte jag att det uppstod några tillfällen då jag ganska klart och tydligt vink-
lade respondenten åt ett specifikt håll trots att syftet mest var att inspirera respondenten till att 
tänka på olika sätt. Jag valde att inte använda mig av utsagor som jag upplevt som för färgade 
av det jag sagt inledningsvis, speciellt då respondenterna i vissa fall svarade på mina påståenden 
med relativt stor tvekan. Å andra sidan ledde dessa sidospår vidare till annat intressant material 
som sedan kom med i studien. 
 
I och med att föreliggande studie bygger på fyra stycken intervjuer med fyra olika respondenter 
kunde inte datainsamlingen ske vid ett och samma tillfälle. Detta ledde i sin tur till att jag som 
intervjuare blev något färgad efter varje genomförd intervju, och på grund av detta anpassades 
intervjuguiden och infallsvinklarna något till efterföljande intervju. Detta i sin tur kan ha lett 
till att någon av respondenterna, samt vissa av diskurserna, är överrepresenterade i resultatet då 
jag kan ha upptäckt något intressant att lyfta som jag senare lade mer fokus på. Möjligen hade 
det därför varit bättre med en insamlingsmetod där all insamling sker samtidigt och på exakt 
samma villkor, exempelvis en fokusgruppsintervju. Att ljudinspelning som insamlingsmetod 
valdes i stället för videoupptagning berodde på att studien inte fokuserar på gestik eller mimik. 
Däremot skulle det kunna vara så att videoinspelning hade lett till att jag i högre grad hade 
kunnat analysera hur respondenterna konstruerade diskurser, det vill säga hur de sa någonting. 
Det är något som inte tagit plats i föreliggande studie, kanske beroende på valet av inspelnings-
metod.  
 
Möjligen hade studien kunnat utföras utifrån en kvantitativ approach. Via exempelvis enkäter 
eller strukturerade intervjuer hade det varit möjligt att på ett väldigt tydligt sätt få ser hur sång-
pedagoger rent konkret arbetar med musikteori i sin undervisning. Kanske hade studien samlat 
in kvantitativa data om hur mycket tid som vigs åt musikteori inom sångundervisning, eller hur 
sångpedagoger prioriterar musikteori i sin sångundervisning, likt det som framkommer i De-
morests (2004) och Pollocks (2017) studier. Med en kvantitativ studie kan också generaliser-
bara data uppstå, något som inte föreliggande kvalitativa intervjustudie kan framkomma med, 
vilket Bryman (2011) lyfter.  Med generaliserbara data skulle studiens överförbarhet öka. 
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6.2.2 Diskursanalys 
Valet av diskursanalys som analysmetod kändes rätt och intressant då den i så hög grad handlar 
om individers konstruerade synsätt på något. I och med att musikämnet är så pass anpassnings-
bart och svårdefinierbart ansåg jag att just diskursanalys skulle kunna resultera i intressant re-
sultat, vilket det också gjorde. Problemet med diskursanalys som metod har i huvudsak varit att 
det är ett relativt stort arbetssätt att sätta sig in i som nybörjare, och det är inte helt självklart 
hur forskaren ska gå till väga för att utföra korrekta och legitima analyser. Speciellt svårt har 
det varit rörande de diskurser som inte har någon uppenbar och åskådlig nodalpunkt, eller några 
uppenbara moment kring vilka ekvivalenskedjan kan byggas upp. 
 
Diskursanalysen fokuserar inte på vad som ”faktiskt är”, och gör inget anspråk på att någonting 
är fast eller bestämt (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Detta kan möjligen leda till svå-
righeter att ta reda på mer detaljer kring sångpedagogernas arbete med musikteori, eftersom 
diskursanalysen fokuserar på uppfattningar av en verklighet snarare än det mätbara och kon-
kreta. Möjligen hade en annan analysmetod bättre kunnat svara på frågan kring hur en sångpe-
dagog arbetar eller kan arbeta med musikteori mer i detalj. Det största intresset för föreliggande 
studie är emellertid bakomliggande synsätt på ämnet musikteori, så därför prioriterades diskur-
sanalysen framför mer konkreta analysmetoder.  

6.3 Arbetets betydelse 
Min förhoppning med detta arbete är att det ska leda till att både jag som framtida sångpedagog, 
men också alla som arbetar som musiklärare, börjar reflektera kring hur vissa lärandeobjekt 
väljs ut och hur de prioriteras i musikundervisningen. Jag önskar också att det kan leda till att 
det reflekteras kring varför en lärare tycker någonting, och om det kanske kan bero på ingående 
fördomar eller normer som har påverkat läraren utan att hen kanske tänkt på det. Det kanske 
inte är så att den här studien ändrar någons pedagogiska handlingar, men åtminstone hoppas 
jag att den kan leda till medvetandegörandet av eventuella strukturer, normer och tankebanor. 
Förhoppningsvis kan den också få blivande eller nuvarande pedagoger att reflektera kring vad 
musik är för dem, och vad musik kan vara för deras elever. Det är en fin balans mellan konst-
närlighet, personligt uttryck och det konkreta hantverket. Det finns olika åsikter om vad som 
kommer först och om vad som är viktigast. Om det här arbetet kan få en enda pedagog att 
fundera kring hantverk kontra teorin kontra konstnärligheten, och hur det påverkar eleven, då 
har jag lämnat ett positivt märke på musikundervisningssfären. Vidare hoppas jag rent konkret 
att studien kan inspirera sångpedagoger till att utveckla sitt arbete med musikteori inom sång-
undervisning. Jag hoppas även att studien kan öppna ögonen för den som läser den, och vidga 
dennes tankesätt kring ämnet sångundervisning och musikteori samt hur lärandeobjektet mu-
sikteori kan närmas pedagogiskt. 

6.4 Fortsatt forskning  
Det finns mycket forskning som skulle kunna genomföras som kan kopplas till föreliggande 
studies ämne. Det skulle exempelvis kunna forskas mer konkret kring hur sångpedagoger arbe-
tar med musikteori, då kanske en annan form av metod krävs för att få klara svar, exempelvis 
designteori. Det skulle också kunna forskas kring olika förväntningar som finns på sångare 
kontra instrumentalister, kanske också kopplat till frågan om genus. På samma spår skulle 
forskning kunna ske där fokus ligger på ensembleundervisning i exempelvis gymnasiet, där 
man undersöker ensemblelärarnas förväntningar på olika elevgrupper, eller vilka uppgifter som 
delas ut till elever beroende på exempelvis huvudinstrument. Jag ser det också som en möjlighet 
att undersöka hur sångpedagoger ser på balansen mellan hantverk, konstnärlighet, teori, per-
sonligt uttryck och eget skapande i musik i sin sångundervisning. Vid en sådan forskning skulle 
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det gå att använda exempelvis enkäter som skickas ut till sångpedagoger i hela landet. I dessa 
enkäter skulle sångpedagogerna kunna gradera balansen mellan de olika elementen under sina 
lektioner. En enkätstudie skulle förhoppningsvis göra det väldigt tydligt. Det skulle också vara 
en möjlighet att göra en studie där forskaren genom videoobservation får syn på balansen mel-
lan olika lärandeobjekt under sånglektioner.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor till respondenter 
 
Vi ska samtala om musikteori som ett moment i sångundervisning.  
 

1. Vilken syn har du på hur musikteori kan integreras i/vara en del av sångundervis-
ning? 
 

2. Tycker du att musikteori kan bidra till utveckling och lärande inom sång? På vil-
ket sätt? 
 

3. Har du några tankar på hur sång som instrument kan påverka användningen av 
musikteori inom instrumentalundervisning? 

 
4. Hur jobbar du med musikteori inom din sångundervisning? 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie 

Information om forskningsstudie! 
 
Jag heter Lisa Backman och är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund. För att av-
sluta min lärarutbildning ska jag nu skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur sångpedagoger i gymnasiet arbetar med och förhåller 
sig till musikteori inom ramen för sångundervisning. För att studera detta kommer jag att ge-
nomföra intervjuer med olika sångpedagoger där jag ställer frågor kring detta ämne. Efter detta 
kommer jag att göra en diskursanalys av de transkriberade intervjuerna för att finna olika teman 
i samtalet kring det valda ämnet.  
 
Din medverkan innebär att jag intervjuar dig för att få syn på hur du ser på det valda ämnet, 
samt hur du arbetar med det. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning, dessa in-
spelningar kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem, och de kommer endast 
användas för det aktuella självständiga arbetet. Efter att arbetet är avslutat kommer ljudfilerna 
att slängas. 
 
Du som intervjuas kommer att bli avidentifierad i arbetet som skrivs. Deltagandet är frivilligt 
och du kan om så önskas avbryta det när du vill. 
 
Om du väljer att delta i studien vill jag att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att du 
ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden och händelser i intervjuerna får presenteras i det 
självständiga arbetet. 
 
Om du har några frågor om studien kan du maila mig dessa på nedanstående telefonnum-
mer/mailadress. 
 
 
Lisa Backman 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 070 535 75 59 
Mailadress: lisa.backman.sh@gmail.com 
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 

Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-
landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 
fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-
tuella frågor besvarade. 
 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 
 
 
Namn:______________________________________________________________________ 
 
 
 
Lärare (skola):_________________________________________________________ 
 
 
 
Ålder:_________________  
 
 
 
Antal år som verksam lärare:_________________________ 
 
 
 
Datum, ort och namnunderskrift: 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 


