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Sammandrag  

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan de 

försämrade musikteoretiska kunskaperna bland de sökande till musikhögskolorna och 

utbudet av teoriundervisning på de svenska musik- och kulturskolorna. För att uppnå 

detta har jag gjort en kartläggning av förekomsten av musikteori som enskilt ämne på 

de svenska musik- och kulturskolorna, samt hur denna bedrivs. Jag har använt mig av 

en enkät som rektorer eller lärare i musikteori har svarat på, samt undersökt 

antagningsproven (C-proven) i musiklära och satslära från olika år på Ingesunds 

musikhögskola. Enkätsvaren visar att en tredjedel av dem som svarat, erbjuder 

musikteori som eget ämne. Dessa skolor hittar vi i både stora och små kommuner med 

ett varierat elevantal. Musikteorin verkar inte ha minskat nämnvärt under de senaste 9 

åren. Hos de skolor som inte har teoriundervisning uppges anledningen vara dålig 

ekonomi, men hos de skolor som har haft, men tvingas lägga ner teoriundervisningen 

anges orsaken vara bristande elevintresse. Jag har även undersökt lektionernas 

utformning, lärarnas behörighet, integration av musikteori i instrumentallektionerna 

och marknadsföring av ämnet. I diskussionen resonerar jag om resultatet kan ge en 

förklaring till problemet med sjunkande kunskaper i musikteori. Svaren pekar på att 

det troligtvis inte är ett minskat utbud av musikteori, utan en minskad efterfrågan, 

som gör att kunskapsnivån har sjunkit. 

 

Nyckelord: musikteori, musik- och kulturskola, musikteoriundervisning, 

musikhögskola, antagning, ämnesintegration, behörighet, elevintresse 
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Abstract  

 

The purpose of this study is to examine if there is a connection between the 

diminishing knowledge of music theory of applicants to colleges of music, and the 

offering of music theory in the Swedish music and culture schools. In order to reach 

this goal, I conducted a survey of the prevalence of music theory among the Swedish 

music and culture schools, and how this is organized. I have used a questionnaire in 

which the principal or the teacher of music theory has responded to, and I have 

examined the entrance examinations (C-test) in basic theoretical knowledge and 

harmony from different years at The Music Academy of Ingesund. Survey responses 

indicate that a third of those who answered, offer music theory as its own subject. 

These schools can be found in both large and small municipalities, with a varied 

number of students. Music theory does not seem to have decreased significantly over 

the past nine years. Among the schools that do not offer music theory, the main 

reason given for this is a poor economy. But among schools who offered music theory 

but were forced to discontinue, the main reason given were the students' lack of 

interest. I have also investigated the structure of the lesson, certified teachers, 

integration of music theory in instrumental lessons and the marketing of the subject. 

In the section where I discuss the results, an explanation may be found as to why there 

appears to be a declining knowledge of music theory. The responses indicate that 

while music theory is still generally offered as before, there is a reduction in demand, 

which may cause the knowledge level to decrease. 

 

Keywords: music theory, music and culture school, music theory education, music 

academy, admission, subjectintegration, certificate, student interests  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Är kunskaperna i musikteori i nedåtgående?  

När personer söker musikhögskolan ställs det alltjämt krav på att de ska ha god 

notläsningsförmåga och relativt mycket teoretiska kunskaper med sig. Provet till 

högskolan består av 3 huvuddelar: musiklära, satslära och gehör. Den sökande kan 

emellertid komma in om denna ”nollar”, det vill säga inte får tillräckligt med poäng 

på något av de tre delmomenten. Om den sökande underkänns på två av delarna har 

denna ingen behörighet till antagning.1 Under senare år har det framkommit mycket 

som tyder på att de teoretiska kunskaperna hos dem som söker till musikhögskolan 

blir sämre och detsamma gäller notläsningsförmågan.2 Även om vissa av orsakerna 

till detta i sig inte behöver vara av negativ art (till exempel större inslag av gehörs-

baserad instrumentalundervisning), måste de vikande kunskaperna i notläsning och 

teori i min mening ändå anses negativa. Bland annat leder försämrade teorikunskaper 

till försämrade förutsättningar för de traditionella (klassiska) formerna av musik-

analys, arrangering och komposition.  

 

Det kan finnas flera orsaker till varför nivån inom musikteori sjunker. Alla går inte på 

musikskolan idag och allt mer undervisning går åt det gehörsbaserade hållet. Det finns 

idag många dataprogram som baseras på musik och musikskapande som inte kräver 

musikteoretiska kunskaper och instrumentallektionerna bantas, etcetera. När musik-

högskolestuderande har sämre teorikunskaper när de börjar sin utbildning, tvingas 

lärarna därmed börja på en mer grundläggande nivå, vilket leder till en lägre slutnivå. 

Detta skapar en nedåtgående spiral av kunskap vilket de troligen tar med sig ut i 

arbetslivet. Att försöka kartlägga alla bidragande orsaker skulle bli för omfattande för 

                                                 
1 Detta är dock borttaget fr.o.m. den nya lärarutbildningen, g-proven 2011. 
2 Denna information har jag fått genom att prata med olika lärare vid en musikhögskola i Sverige under 
2010-2011. Jag har även fått detta bekräftat av handledaren Dan Olsson via hans kontakter vid 
musikhögskolan i Göteborg. På Ingesund har vi beräknat på snittet på gehörsprovet som förr var ca. 7-8 
poäng av 15 möjliga (ca 50 % av maxpoäng) och numera ligger på 7-8 poäng av 20 möjlig (ca 37 % av 
maxpoäng). Samma antal elever verkar bli godkända men nivån verkar ha sjunkit. Det verkar också 
som att kunskaperna i musiklära har sjunkit avsevärt. Eleverna verkar dessutom bli bättre på rytm men 
sämre på melodik och harmonier.  
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ett examensarbete som detta. Jag har därför tänkt avgränsa mig till musik- och 

kulturskolorna i Sverige och deras utbud av musikteori som ett eget ämne. Min tanke 

var att ett eventuellt mindre och/eller försämrat utbud där vara en del av förklaringen.  

Med musikteori menar jag allmän musiklära (intervall, rytm, klaver, ackord, kvint-

cirkeln, tonarter, föredragsbeteckningar mm.) och/eller satslära (harmonilära och 

eventuellt kontrapunkt).  

 

Musikskolan verkar inte ha några riktlinjer på nationell nivå att förhålla sig till. Detta 

är något som grundskolan har. Läser man i grundskolans läroplan över vad eleven bör 

kunna när de slutar nian, så får jag en uppfattning om att eleven får lära sig 

grundläggande musikteori i den obligatoriska skolan. Man skulle kunna tro att det är 

därför musikteori är glest förekommande på musikskolan. Målen är tydliga och 

relativt omfattande, men efterföljs de verkligen?3 Nedanstående är en punkt ur 

Kursplanen, år 2000, för grundskolan vad eleven ska ha uppnått det femte skolåret. I 

den nya kursplanen som tas i bruk hösten 2011 står det än mer detaljerat om vad som 

eleverna ska gå igenom. 

 

– förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i 

olika uttrycks- och gestaltningsformer,4 

 

Jag kommer att ta min examen på musiklärarprogrammet Ingesund med behörighet på 

violin och musikteori och anser att musikteorin bör diskuteras. När de första enkät-

svaren kom in fanns det ett flertal som delade min uppfattning om att dessa frågor bör 

aktualiseras och reflekteras över.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Den här diskussionen kan jag inte gå in på då den ligger något utanför mitt område, men jag tvivlar på 
att musikundervisningen på grundskolan är så omfattande inom det musikteoretiska området. Detta 
påstående bygger jag dock på egna erfarenheter. 
4 Finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se, Lpo 94, 2000 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en kartläggning av förekomsten av 

musikteori som enskilt ämne på de svenska musik- och kulturskolorna. 

Syftet innebär också att undersöka om det finns något samband mellan de försämrade 

musikteoretiska kunskaperna bland de sökande till musikhögskolorna och utbudet av 

teoriundervisning på de svenska musik- och kulturskolorna. 

 

För att nå detta syfte ska jag söka svar på följande frågeställningar:  

• Hur vanligt förekommande är teoriundervisning som enskilt ämne på de 

svenska musik- och kulturskolorna?  

• Har det skett förändringar i utbudet över tid? 

• Är utbudet av musikteori vanligare vid större skolor/kommuner än vid 

mindre?  

• Om teori som eget ämne inte finns, har dessa skolor möjlighet att erbjuda teori 

till engagerade elever för sökningar till estetgymnasium, folkhögskola eller 

musikhögskola?  

• Om teori finns, vad är innehållet och hur genomförs undervisningen (gruppers 

storlek, nivåer, undervisningsmaterial, etcetera)? 

• Finns det ämnesplaner, målsättningar eller uttalade riktlinjer om ämnet 

musikteori? 

• Hur arbetar skolorna för att marknadsföra ämnet? 

 

För att få svar på de här frågorna har jag använt mig av en enkät5 som har skickats ut 

till alla musik- och kulturskolor via en förteckning av mailadresser till musik- och 

kulturskolor som är medlemmar i SMOK.6 Mer om detta i kapitel 2.2 Enkätens 

utformning samt i kapitel 3.1 Allmänt. 

 

                                                 
5 Jag har tagit hjälp av Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 
utformning och Enkätboken när jag utformat min enkät. 
6 För närmare information om SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, se hemsidan: 
www.smok.se 
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1.3 Tidigare forskning och litteratur 

 

Den svenska musik- och kulturskolan har varit föremål för ett flertal studier. Dess 

historia och framväxt har bland annat behandlats av Torgil Persson i Den kommunala 

musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal,7 och av Kethil Thorgersen i ”Från 

musikundervisningens bakgårdar” Hagströms musikpedagogik.8 

 

Persson9 skriver om musikskolans framväxt, framförallt de i titeln nämnda orter, och 

de faktorer som påverkat utvecklingen, bland annat efterfrågan av musiklärare, regler 

och ekonomi. Bland annat tar han upp nedläggningshotet som många musikskolor 

upplevde på 1990-talet.10 Han tar dock inte upp något ämnesspecifikt som till 

exempel musikteori.   

 

Thorgersens11 studie inriktar sig på den kände dragspelstillverkaren Albin Hagström 

som startade en musikskola 1946 inriktad på dragspel och gitarr. Hagströms skola var 

viktig i utvecklingen av dagens musikskola med kvällsundervisning och 

instrumentuthyrning.12 Han gav även ut undervisningsmaterial, främst för dragspel, 

orgel, gitarr och bas där vissa teoretiska moment var integrerade. Men mer avancerad 

teori saknades (förutom ett tillfälle av arrangering) och även komposition förefaller 

ovanligt.13 Hagström var dessutom den första med att införliva populärmusiken i 

instrumentalundervisningen. Populärmusiken förblev ovanlig i andra musik- och 

kulturskolor väldigt länge. Istället var det den klassiska musiken som prioriterades.  

 

De olika ideal (estetiska, filosofiska m.fl.) som låg bakom denna prioritering har 

behandlats av Anna Larsson i Musik, bildning, utbildning – ideal och praktik i 

folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930-1978.14 Det är en undersökning 

som fokuserar framväxten och utvecklingen av den musikpedagogiska utbildningen i 

stort, som den har bedrivits i studieförbund, radio, musikskolor etcetera. Här var det, 
                                                 
7 T. Persson (2001) Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal: en studie av 
musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås.  
8 K. Thorgersen (2009), engelsk titel: ”Music From the Backyard” Hagström’s Music Education 
9 T. Persson, 2001 
10 a.a. s 227 
11 K. Thorgersen, 2009 
12 a.a. s 69 
13 a.a. s 114-118 
14 2007, Makadam förlag 
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som Larsson visar, konstmusiken som fördes fram. Den ansågs ha … en förädlande 

verkan på lyssnarna.15 En tanke som var utgångspunkten för såväl riksdagens 

kulturpolitik som studieförbundet ABF:s verksamhet. Ambitionen med den 

musikpedagogiska verksamheten var att höja kvaliteten och förståelsen för den högst 

ansedda musiken – konstmusiken. Man ville erbjuda musikundervisning till alla, inte 

bara de välbärgade. Men det var inte alltid fokus på att lära sig ett instrument, utan 

förståelse och värdering av musik. Detta ledde till att musikteori och musikhistoria 

värderades högt.16 Denna musikvärdering höll i sig in i 60-talet där den då övergick 

till någon slags värdering av gehörsmässiga kunskaper.17 

 

En studie som berör några teori- och gehörslärares undervisning är Marie-Helene 

Zimmerman Nilssons avhandling Musiklärares val av undervisningsinnehåll – En 

studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan.18 

Som titeln säger är Zimmerman Nilssons studie inte fokuserad på musikskolan, utan 

på gymnasiet, men sättet att studera lärarnas arbete, och flera av de aspekter hon 

fokuserar på i sina diskussioner, skulle kunna överföras på teoriundervisning på 

musik- och kulturskolor.  

 

Zimmerman Nilsson19 studerar till exempel olika lärares val av lektionsinnehåll, och 

resonerar runt varför man har valt vissa moment och vad som skulle ha kunnat göras i 

tillägg. Hon berättar om de styrdokument som finns, som styr innehållet på 

lektionerna istället för elevernas nivå. Det innehåll som de två lärarna i Gehörs- och 

Musiklära valt är främst grundläggande begrepp inom musiklära, såsom intervaller, 

tonnamn, oktavlägen, fasta förtecken/kvintcirkeln, rytmer, dur och moll, hela och 

halva tonsteg och transponering samt grundläggande gehör såsom intervaller, dur och 

                                                 
15 A. Larsson, 2007, s 30 
16 Ett exempel på detta är radioprogramserien ”Från visa till symfoni” (1940-talet) som leddes av 
musikforskaren Ingemar Bengtsson. Detta var en grundkurs i musiklära/musikteori som sedan följdes 
upp av en lärobok med samma namn. Syftet med radioserien såväl som boken var att ge en 
introduktion till självstudier och en djupare upplevelse av musiken 
Bengtsson (1947) Från visa till symfoni: om musikens form - en introduktion till självstudier och en 
djupare upplevelse av musiken. 
17 A. Larsson, 2007, s 115-117 
18 M-H. Zimmerman Nilsson, 2009 
19 a.a. 



 12 

moll. Övningarna var, enligt Zimmerman Nilsson, inte alltid en del av ett musikaliskt 

sammanhang.20 

 

En bok som jag kommer att ta upp i mina slutdiskussioner är Robert Schencks bok 

Spelrum21 kan vi läsa om instrumentalmetodik, tankar och innehåll. Denna bok var 

obligatorisk litteratur vid musiklärarprogrammet på Musikhögskolan Ingesund. Boken 

innehåller många bra idéer om gehörsspel, rytmer, notläsning, uttryck och 

improvisation (komposition), men inget som går in på musikteori. Bland annat skriver 

han att man gehörsmässigt ska stimulera barnens musikalitet innan de lär sig ett 

instrument. Han menar att eleven ska kunna tala innan man lär sig läsa och skriva, i 

det här fallet (av mig) tolkat till att eleven ska kunna hantera instrumentet innan de 

går in på notläsning och teori.22 

 

I sin bok Musikkundervisningens didaktikk skriver Hanken och Johansen23 bland 

annat om musik som olika ämnesinriktningar, till exempel musik som estetiskt ämne, 

färdighetsämne eller kunskapsämne.24 Musikteorin, i det här fallet, passar in under 

Musik som kunskapsämne, medan det musikaliska och instrumentala passar in under 

estetiskt ämne, färdighetsämne och musiskt ämne.25 

 

Sture Brändström och Christer Wiklund har gjort en studie om den kommunala 

musikskolan och musiklärarutbildningen som heter Två musikpedagogiska fält – En 

studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning.26 Undersökningen handlar 

om människorna inom (och utanför) dessa två skolformer och behandlar sociala 

förutsättningar, val av instrument, kön, framtidsplaner, med mera. Denna studie är 

inte högst relevant för min studie utifrån en musikteorietisk vinkling, inte heller för 

antagningen till högskolan, men jag ska ändå ta med några citat som jag kan komma 

att beröra. 

 

                                                 
20 M-H. Zimmerman Nilsson, 2009, s 76-88 
21 R. Schenck, 2000 
22 a.a. s 85-95, 237-239 
23 B. Hanken & P-O. Johansen, 1998 
24 Fritt översatt av mig. Norskt original: Musikk som estetisk fag, Musikk som ferdighetsfag och Musikk 
som kunnskapsfag 
25 B. Hanken & P-O. Johansen, 1998, s 168-179 
26 S. Brändström & C. Wiklund, 1995 
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… nästan samtliga av de blivande musiklärarna har gått i kommunal 

musikskola och i många fall under stora delar av sin grundskole- och 

gymnasietid. Kommunala musikskolan utgör följaktligen en viktig 

rekryteringsbas för blivande musiklärare.27 

 

En av deras frågeställningar till eleverna vid kommunala musikskolan handlar om vad 

som varit mest positivt och mest negativt med studierna vid skolan. Bland de negativa 

svaren hittar vi teori.  

 

Teoriundervisning och teoriprov betraktar flera av barnen som det allra 

tråkigaste, och det framkommer i flera svar att man i vissa fall inte gillar att 

hålla på med noter (17). Bakom dessa svar anas en förväntan om at KM bör 

vara något annat än grundskolan – ett icke teoretiskt alternativ.28 

 

Samtidigt uppgav många elever känslan av att inte kunna, förstå eller klara av 

hemuppgifterna de fick av lärarna. När det gäller musiklärarutbildningen bekräftar 

Brändström och Wiklund29 att i början av 1900-talet så var det konstmusik som var 

musiklärarens huvudämne, en inriktning som byggde på skriftlig tradition.  

 

Antagningsprov och bedömning inom estetiska ämnen har behandlats av Bengt 

Olsson som har skrivit ett avsnitt i en forskningsrapport som heter Bedömning för 

lärande – en grund för ökat kunnande. Hans artikel heter: Bedömning i estetiska 

ämnen – mer än bra eller dålig konst eller musik. Den tar upp problematiken med 

betyg och bedömning på de estetiska ämnena som anses som … sinnlig kunskap och 

emotionella upplevelser och därmed som annorlunda än traditionella 

kunskapsområden såsom matematik, språk eller historia.30 För att bli antagen till 

musikhögskolan bör den sökande vara bra både på sitt instrument och vara musikalisk 

samt att kunna det teoretiska, musikens språk och ha gehörsmässiga kunskaper.  

 
Tidigare forskning om musikteori som ämne vid musik och kulturskolor har inte 

bedrivits. Överhuvudtaget har det skrivits väldigt lite inom just detta område. Jag har 

gjort litteratursökning på biblioteket med hjälp av bibliotekarierna och gått igenom 
                                                 
27 S. Brändström & C. Wiklund, 1995, s 227 
28 a.a. s 81-82. KM är Brändström & Wiklunds förkortning på kommunala musikskolan. 
29 a.a. 
30 B. Olsson, 2010, s 4 
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samtliga utgåvor av Fotnoten31 mellan åren 2000 och 2010 som fanns tillhanda på 

musikhögskolan Ingesunds bibliotek. Jag tittade även närmare på de exemplar av 

KulturSmockan32 och Musikläraren33 som fanns i biblioteket och via SMOKs 

hemsida. Endast ett par artiklar hittade jag som behandlade något om ämnet 

musikteori. En av artiklarna heter ”Med öron känsliga för lust” och kommer ur 

Fotnoten 4/00. Artikeln handlade om Lennart Winnberg, lärare vid musikhögskolan i 

Göteborg, när han berättar om sin nya lärobok som bygger på gehör och att 

gehörsvägen lära sig noter. Detta utmynnar sedan i att snabbt kunna skriva diktat, det 

vill säga skriva ner melodier bara med hjälp av örat. Fler böcker som ska innehålla 

rytmer och harmonier är, enligt Winnberg, på väg. Lennart Winnberg nämns även i 

KulturSmockan.34 I övrig har jag bara hittat korta utkast eller kortare stycken i andra 

artiklar om musikteori i tidningarna, bland annat en recension av Stora Musikguiden 

av Roine Jansson och Bit för bit, Teori del 1 och 2 av James Bastien.35 I Fotnoten 3/05 

kan vi läsa artikeln ”Ny gymnasieskola 2007 – tema för Estetisk kongress”.36 Där 

diskuteras och informeras det om den nya gymnasieutbildningen och olika 

kursupplägg. Varför obligatorisk musikteori? var en av frågorna som lärarna på 

kongressen hade. Två artiklar ur KulturSmockan handlar om att man ska slänga ut 

noterna, ha mindre teori och istället satsa på gehör och kreativitet. Ingen av dessa 

artiklar är helt relevanta i min uppsats då ingen av dem tar upp ämnet i musikskolan. 

 

Eftersom det inte finns några nationella riktlinjer eller styrdokument för hur musik- 

och kulturskolan ska forma sin verksamhet så varierar innehållet från skola till skola. 

Sveriges musik- och kulturskoleråd, SMOK, startades 1997 och är en gemensam länk 

mellan olika skolor.37 De ger inga riktlinjer för skolorna, men hjälper istället till med 

kontakter, kurser med mera. Kommunförbundet har dock skrivit förslag på mål (se 

nedan). 

 

                                                 
31 Fotnoten är Lärarförbundets tidning om dans-, drama-, musik- och teaterpedagogik och utkommer 4 
gånger per år.  
32 KulturSmockan är SMOKs (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) tidning som kommer ut 6 gånger 
per år.  
33 Tidning som ges ut 4 gånger per år av Musiklärarnas Riksförening 
34 nr. 4 2007 samt nr. 4 2005 
35 ur: KulturSmockan nr. 2 2008, SMOK, s 38 
36 s 24-25  
37 www.smok.se 
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Av den litteratur som jag har hittat, så ligger boken Den kommunala musikskolan – en 

resurs i kulturlivet närmast mitt syfte.38 Den är inte tryckt under de senaste 10 åren, 

utan är äldre, vilket vi bör ha i åtanke.  

 

I Den kommunala musikskolan en resurs i kulturlivet kan vi läsa om Svenska 

kommunförbundets råd och vägledning om hur musikskolan ska se ut. Ett av 

musikskolan mål, enligt kommunförbundet, är att: förbereda de elever som så önskar 

för högre musikutbildning och annan yrkesutbildning där musik ingår.39 I boken 

nämns även teoriundervisning.40 Som enskilda lektionstider (instrumentala) 

rekommenderas 20 min, vilket är ungefär som idag. Där kan vi läsa att den musikteori 

som lärs ut, ska ske under den vanliga instrumentalundervisningen. Om det finns 

elever som vill lära sig mer, så rekommenderas gruppundervisning kanske i samarbete 

med något studieförbund. Om det däremot finns elever som vill söka till någon 

musikhögskola, där det är tydligt vad de bör kunna, så bör musikskolan ta på sig 

ansvaret att ordna undervisning till eleverna.41 Kommunförbundet rekommenderar 

med andra ord inte att musikteori ska finnas som eget ämne, utan det ska integreras i 

den instrumentala undervisningen. 

 

Generellt bör gälla att eleverna skall bibringas kunskaper i elementär 

musikteori i samband med den reguljära instrumentalundervisningen…42 

 

… För de elever som siktar på att söka in vid någon av musikhögskolorna 

måste teoriundervisningen vara mer styrd och utgå från de krav på 

kunskaper som ställs från den högre musikutbildningen. Detta innebär att 

musikskolan i de flesta fall själv måste påtaga sig ansvaret för en sådan 

undervisning.43 

 

Vid besök på några musik- och kulturskolors hemsidor idag kunde jag se att 

musikteori som enskilt ämne finns att ansöka om på en del platser, till exempel 

Kulturskolan i Karlstad. Men det är ett ämne som inte verkade särskilt utbrett, i alla 

                                                 
38 Svenska Kommunförbundet, 1984, Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet  
39 a.a. s 21 
40 a.a. s 32 
41 a.a. s 33 
42 a.a. s 32 
43 a.a. s 33 
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fall inte enligt det som gick att utläsa på de besökta hemsidorna. Det förekommer 

också några ”talanglinjer”, som de betecknar det i Växjö, eller fördjupningskurser, 

som ger längre instrumentallektioner och teorilektioner, för elever som eventuellt vill 

fortsätta med musik som yrke.44  

 

I en artikel ur KulturSmockan från februari 2002 så får eleverna tycka till om vad som 

behövs för att utveckla musikskolan. Enligt artikeln så har eleverna i Sundbyberg 

nämn bland annat musikteori som ett förslag på enskilt ämne. Jag gjorde också en 

snabbkoll på material som kan användas i teoriundervisningen på musikskolan, vilket 

resulterade i en fråga i enkäten.45 Jag kommer dock inte undersöka detta djupare.  

 

 

1.4 Antagningsprov vid musikhögskolan  

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om de musikteoretiska kunskaperna har 

blivit lägre p.g.a. sämre utbud hos musik- och kulturskolan, och hur det påverkar 

antagningen till musikhögskolan. Jag har då tittat närmare på musikhögskolornas 

antagningsprov i musiklära och satslära. Har proven förändrats för att möta de 

försämrade kunskaperna i musikteori? Jag går igenom prov från åren 1995-2011 för 

att se vilka krav som ställs och hur statistiken ser ut.  

 

De senaste 10 åren har musikhögskolorna i Sverige haft 1900-2000 sökande varje år. 

Musikhögskolorna har de flesta år inte haft några problem med att fylla sina 

utbildningsplatser, som enligt uppgifter från Bengt Sandberg, studierektor vid 

Musikhögskolan Ingesund, inte varierat så mycket till antal under åren.46 De är 

försiktiga med att ta in elever med en ”nolla” på teoriprovet, men då många har 

sviktade kunskaper i musiklära har musikhögskolan infört en ”Preparandkurs” för 

intagna studenter som genomförs första terminen av utbildningen. Att ”nolla” på ett 

                                                 
44 De besökta sidorna är bland annat Orsa musikskola, Kulturskolan Karlstad, Arvika Kommunala 
musikskola, Kommunala musikskolan i Haninge, Lilla Akademien, Växjö Kulturskola och SMOK – 
Sveriges musik- och kulturskoleråd. 
45 Fråga nr. 12 Vad använder ni för undervisningsmaterial? (Läroböcker, kompendier, eget material 
etc.) 
46 Kommunikation via e-mail 02-02-11 
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moment inom musikteori infördes, med den då nya lärarutbildningen, 1978. Detta har 

dock försvunnit inom den nya lärarutbildningen som startar hösten 2011. 

 

Vid en undersökning av de centrala teoriproven åren 1995-2003 (ej satslära 1996-

1997), övningsprovet 2004, satsläraproven från 2004-2005 och övningsprovet inför 

2011 så kan jag sammanställa följande:  

 

1.4.1 Musiklära 

Under åren 1995-2003 innehöll denna del följande moment: fastställa namnet på 

givna toner, oktavlägen och intervaller, transponering till altklav resp. annan tonart i 

g-klav, läsa och skriva ackord, skriva en mollskala, balka rytmer och förklara 

tempobeteckningar samt musiktermer. I övningsprovet från 2004 så kan vi se att 

tempobeteckningar och musiktermer är borttaget. I övningsprovet inför sökningar 

2011 har provet gjorts om ytterligare. Transponeringen och mollskalan är borttagen 

och ersatt av tonarter i form av fasta förtecken. Även rytmbalkningen är borttagen och 

ersatt av uppgifter där den sökande ska ange taktart och fylla i noter och pauser.  

 

1.4.2 Satslära  

1995 innehöll provet följande moment: funktionsanalys, harmonisering, basstämma, 

fyrstämmighet (bakgrund eller självständig fyrstämmighet), motstämma och 

melodiskapande utifrån fyra olika alternativ. 1998 (eller tidigare) döptes motstämman 

om till tvåstämmig sats. Fram till 2002 såg proven ungefär likadana ut, det fanns 

endast en variant av proven. 2004 och 2005 kan den sökande välja ”afro” eller 

”klassiskt”, och då har också basstämman försvunnit från provet. I det nya 

övningsprovet inför 2011 har klassiskt bytt namn till visstil. Även fyrstämmigheten 

har bytt namn till ackordbakgrund. Där finns inte någon harmonisering eller 

komposition.  

 

Enligt lärare vid en av Sveriges musikhögskolor har provet inte blivit lättare. De 

förändringar som har gjorts motiveras av att det kan vara svårbedömt eller att de har 

kommit fram till att det är onödigt då vi i dag har tillgång till mycket information som 

man inte behöver ”hålla i huvudet”. Som exempel så togs musiktermer bort från 
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provet för att de ansåg att detta kan man lätt få svar på via bibliotek eller Internet, när 

behov uppstår. Däremot upplevde en av de tillfrågade lärarna att skolan i större 

utsträckning antog studenter med en ”nolla” på någon del av teoriproven, vilket 

försvårar upplägget av teoriundervisningen.  

 

Jag har även undersökt resultaten vid sökningarna 1995, 2000, 2005 och 2010. 

Undersökningen har varit begränsad till dem som gjort c-proven vid Ingesunds 

musikhögskola och kan inte ses som några generella uppgifter. Uppgifterna visar på 

en ökning av antalet sökande som blev underkända på c-provet.47 Antalet som nollat 

endast ett moment låg stadigt på ca 11 % förutom år 2010 då siffrorna steg med 50 %. 

Om detta gäller för hela landet kan jag dock inte säga då antalet undersökta resultat är 

mellan 64 och 182 stycken, det vill säga ca 3-10 % av landets totala ansökningar. 

 

1.4.3 Sammanfattning 

Godkända teoriprov är obligatoriskt vid antagning till musikhögskolan. Men den 

sökande kan bli godkänd även om denna ”nollar” en del av provet. Detta infördes 

1978, men är borttaget fr.o.m. 2011. C-proven har fått färre uppgifter med åren, men 

enligt lärarna vid musikhögskolan Ingesund har de inte blivit lättare. Antalet elever 

som ”nollat” ett moment samt blivit underkända vid musikhögskolan Ingesund har 

ökat, detta är dock inget jag generellt kan säga om antagningen vid Sveriges 

musikhögskolor då jag inte har de totala siffrorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 0.99% år 1995, vilket är mindre än 1 %, och 8.79% år 2010 
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2 Teoretiska utgångspunkter, Material och Metod 

 

2.1 Allmänt 

 

Vetenskapsteoretiskt är mitt arbete en empirisk studie – det vill säga en undersökning 

baserad på systematiskt insamlade data. Jag använder mig av den så kallade 

surveymetoden48 – en frågeundersökning där man ger respondenterna på förhand 

utarbetade frågor och svarsalternativ. Det som kännetecknar en survey-undersökning 

är, enligt Eliasson: 

 

… att den ska ge en bred och omfattande täckning av det man undersöker, att 

den beskriver förhållandena vid en viss tidpunkt (ibland som en uppdatering 

av vad man vet om förhållandena vid en tidigare tidpunkt) och att 

undersökningen bedrivs empiriskt, ute i verkligheten.49  

 

Enkätformen är det vanligaste arbetssättet, men det är också möjligt att bedriva 

intervjuer, gå igenom skriftliga källor eller göra observationer.50 Syftet är att skaffa 

fram information som man analyserar för att kunna se mönster, göra jämförelser och 

dra generella slutsatser. Fördelen med surveyundersökningar är att de effektivt kan ge 

svar på frågor som rör vad, var, hur och när. Svagheten med metoden är att den 

sällan kan ge svar på varför.51 

 

Svaret på mitt arbetes huvudfråga, om det finns ett samband mellan de försämrade 

kunskaperna i teori hos dem som söker till musikhögskolorna och utbudet av 

musikteori vid de svenska musik- och kulturskolorna, är heller inget som vi direkt kan 

utläsa i enkätsvaren. Däremot kommer undersökningen att ge mig ett faktamaterial 

som efter systematisering och analys kan ligga till grund för mer eller mindre väl 

underbyggda slutsatser i frågan.  

 

                                                 
48 Survey – överblick, granskning, mätning, undersökning 
49 A. Eliasson, 2002-04-08, Malmö högskola 
50 a.a  
51 J. Bell, 4:e uppl. 2007, s 24 
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I forskningssammanhang brukar man vidare göra en distinktion mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. Kvantitativ metod har med mängd, förekomst, beräkning, 

kvantifiering och siffror att göra. Sammanställningen bygger på statistik och utgår 

ofta från en stor mängd data. Med en kvalitativ metod undersöker man och 

karaktäriserar särdrag och egenskaper etcetera. Man använder sig av ett mindre urval, 

men tränger djupare in i detta. Surveyundersökningen är till sin natur kvantitativ och 

så även mitt arbete. Vissa kvalitativa moment föreligger dock; flera av enkätens 

frågor, främst till de skolor som erbjuder musikteori, är av en öppen karaktär vilket 

bidrar till inblickar i enskilda skolors förutsättningar och undervisning.  

 

Eftersom ett av syftena med mitt arbete är kartlägga i vilken mån finns musikteori på 

de svenska musik- och kulturskolorna så har det varit en självklarhet att använda 

enkätformen som forskningsmetod. Jag behövde få in många svar för att kunna föra 

statistik och kunna dra generella slutsatser. Enligt Johansson och Svedner fungerar 

enkätmetoden bäst … om man vill undersöka samband mellan det man är intresserad 

av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter etc.52 

 

Frågorna, understryker författaren, ska vara enkla och väl genomarbetade för att 

undvika att man får andra svar än vad som är tänkt, eller inget svar för att frågan var 

svår att förstå. Många av frågorna bör ha fasta alternativ. Antalet öppna frågor bör 

vara begränsade.53  

 

Enligt Jan Trost, så skiljer man mellan två grupper av enkäter: postenkäter och 

gruppenkäter.54 Skillnaden mellan gruppenkäter och postenkäter är att gruppenkäter 

används när man personligen går in i en grupp eller skolklass där alla ska svara på 

enkäten. Postenkäten skickas vanligen per post och är att föredra om endast ett svar 

från varje skola/plats önskas.  

 

Jag har i den här studien använt mig av postenkätformen. Mer om min enkät finns att 

läsa i nästa kapitel.  

 

                                                 
52 B. Johansson & P-O. Svedner, 2006 s 31 
53 a.a. s 32-33 
54 J. Trost, 2007, s 10 
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2.2 Enkätens utformning 

 

För att försöka få en så hög svarsfrekvens som möjligt har enkäten skickats via ett 

mail innehållande en länk till webbenkät.55 Detta för att det ska vara så enkelt och ta 

så lite tid som möjligt. Om musik-/kulturskolan har teori som enskilt ämne, så har jag 

rekommenderat att teoriläraren svarar på enkäten, om teori inte finns så har jag 

uppmanat rektorn eller annan väl insatt att svara. Enkäten har totalt 31 frågor och 

börjar med 6 bakgrundsfrågor som berör befolkningsmängd, elevantal mm. Dessa 

besvaras av samtliga medverkande. Huvudfrågan är nummer 6. Finns musikteori 

regelbundet med som eget valbart ämne på Er musik- eller kulturskola? Efter denna 

får deltagarna svara på olika frågor beroende på om de svarat ja eller nej. Svarar 

respondenten ja så svarar denna på frågorna 7-21 och 29-31. Dessa består av 9 öppna 

frågor, 5 alternativfrågor och 4 kategorifrågor.56 Här går jag in på materiel och 

detaljer runt undervisningen till exempel hur undervisningen är utformad, vad för 

undervisningsmaterial som används, hur många elever som läser musikteori, etcetera. 

Om respondenten svarat nej, svarar denna på frågorna 22-31. Dessa består av 4 öppna 

frågor, 2 alternativfrågor och 4 kategorifrågor. Frågorna handlar om varför skolan inte 

har teoriundervisning, om skolan har haft teoriundervisning, men av olika skäl tagit 

bort detta ur sitt utbud etcetera. Efter flertalet av kategorifrågorna finns möjlighet för 

svarspersonens egna kommentarer om denne vill utveckla sitt svar, och efter flertalet 

kategorifrågor frågor finns kortare öppna följdfrågor. Enkäten finns bifogad som 

bilaga i 6 Appendix.  

 

Innan enkäten skickades ut lät jag 4 försökspersoner svara på enkäten så jag skulle 

veta om tekniken fungerade. Trots detta upptäckte jag en del brister när svaren från 

musikskolorna började komma in. Framförallt att mitt val av elektronisk enkät inte 

var den allra bästa, enkäten var en så kallad publik enkät. Det betyder att den är 

anonym och jag inte haft möjlighet att studera varje enskild skolas svar. För att göra 

detta hade jag behövt registrera enkäten som en respondentenkät och givit varje skola 

                                                 
55 Programmet som använts är Query & Report, ett webenkätsprogram som använts bland annat av 
Musikhögkskolan Ingesund och studenter knutna till Karlstads Universitet. 
56 Med öppna frågor menas att svaranden med en fras eller längre kommentar med egna ord formulerar 
svar på en given fråga. Med alternativfrågor menas att svarspersonen får välja ett eller flera alternativ 
från en lista. Med kategorifrågor menas att svarspersonen endast får välja ett svarsalternativ, till 
exempel ja eller nej. 
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ett ID-nummer, något som jag kom till insikt om efter det att enkäten skickats ut. (Jag 

trodde att det var självklart att jag skulle kunna se varje enskild skolas svar.)57 Jag har 

inte heller haft möjlighet att jämföra valfria frågors svar med varandra utan endast de 

som använts med utformningen Ja/Nej eller ”Radioknappar”.58 Till exempel har jag 

inte kunnat jämföra skolor efter befolkningsmängd eller elevantal. P.g.a. detta har det 

inte varit möjligt att men exakta siffror svara direkt på frågan Är utbudet av 

musikteori vanligare vid större skolor/kommuner än vid mindre? Men jag har ändå 

kunnat dra vissa slutsatser, som finns att läsa under 3 Enkätsvarens resultat. 

 

Jag skickade ut mina första mail den 21 mars och enkäten stängdes den 5 april vilket 

betyder att den sammanlagda tiden var 2 veckor.59 Under denna period så skickade 

jag ut två påminnelser till dem som inte svarat. Allt eftersom svaren kom in förde jag 

anteckningar om vilka som svarat. När enkäten var avslutad skickade jag ett mail där 

jag tackade för visat intresse och erbjöd skolorna att ta del av denna uppsats.60  

 

Enkäten är anonym då jag inte kan utläsa varje skolas enskilda svar. Men jag vet vilka 

skolor som har svarat.61 Vid de tillfällen jag nämnt kommuner vid namn så handlar 

det om offentlig information som går att utläsa på till exempel hemsidor.  

 

Citat i min uppsats kommer att skrivas med kursivstil, både i löpande text och 

enskilda stycken, och då i storlek 11. Jag kommer även rätta till eventuella stavfel i 

citaten men behålla samma struktur. Även förkortningar skrivna troligtvis av 

tidsmässiga skäl skriver jag ut till sin helhet. I några citat har svaranden skrivit sitt 

namn eller kommunens, vilket då har ersatts av xxx. 

 

 

 

 
 
                                                 
57 Detta kan vara ett tips till framtida användare av programmet Query & Report. 
58 I programmet Query & Report finns flera olika alternativ till utformning av svarsfunktionerna på 
varje fråga. Tittar man på den bifogade enkäten så ser man att svarsalternativen är utformade på olika 
sätt beroende på vilken fråga jag har ställt och om det är följdfrågor i anslutning. Radioknappar är de 
som finns på bland annat fråga 3 och 6. Se bilaga 
59 Missivbrevet finns bifogad i Appendix 6.2, s 67. 
60 Tack-brevet finns bifogad i Appendix 6.2 s 68. 
61 Lista över kommuner i bokstavsordning finns i Appendix 6.1 s 65. 
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3 Enkätsvarens resultat 

 

3.1 Allmänt 

 

Sverige har 290 kommuner, varav 10 st. inte har en musikskola.62 Göteborg är 

uppdelade i 12 mindre musikskolor och det finns musikskolor som inte finns med i 

SMOKs förteckning av Musik- och Kulturskolor till exempel Arjeplog och Munkfors.  

Jag skickade e-post till alla musik- och kulturskolor som fanns med i SMOKs 

förteckning, vilka är 290 skolor. 4 mail returnerades dock direkt, varav jag undersökte 

dessa 4 skolors hemsidor och skickade nya mail. En av dessa svarade sedan på min 

enkät. Från 7 skolor fick jag ett automatiskt svar att verkställande person var ledig 

men då ledigheten skulle ta slut innan jag avslutade min enkät så lät jag saken bero. 

Tre av dessa svarade sen på min enkät.  

 

Jag fick sammanlagt 171 svar (ca 59 %). Av två skolor fick jag dock dubbla svar.63 

Det betyder att i verkligheten så var det 169 skolor (ca 58 %) som svarade. Denna 

felmarginal har jag dock ingen möjlighet att plocka bort, men i de fall där problem 

kan uppstå kommer jag diskutera denna aspekt. I min enkätundersökning finns ett 

externt bortfall på 121 skolor (ca 42 %). Med ett externt bortfall menas att man inte 

når eller får svar från alla tänkta respondenter.  

 

Efter att ha jämfört min lista med kommuner med en lista över Sveriges 50 största 

kommuner till befolkningsmängd så fick jag fram att 58 % av de 50 största kommuner 

har svarat på enkäten vilket stämmer ganska bra överens med den procentsats jag fick 

totalt.64 Detta gjordes för att se hur representativt urvalet av svaranden, som kom från 

stora kommuner, var. Den största kommunen i Sverige är Stockholm med 847 073 

invånare och den minsta kommunen i kategorin Sveriges 50 största kommuner (nr 50) 

är Trelleborg med 42 219 invånare.  

 
                                                 
62 År 2009, information hämtad från smok.se 
63 Jag antar här att det är två teorilärare på varje skola som har svarat vilket betyder att svaren hamnar 
under de som har teori som eget valbart ämne. Jag kommer dock inte lägga stor vikt vid detta, förutom 
då det kan ställa till problem.   
64 Listan är hämtad från Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se 



 24 

Denna jämförelse gjorde jag även bland de 50 minsta kommunerna och bland dessa så 

har 23 st. (46 %) av de 50 minsta kommunerna svarat.  Här är procentsatsen mindre, 

men då det finns 5 kommuner utan musik- eller kulturskola och 2 skolor som inte 

finns med i SMOKs register så finns det en felmarginal på 14 %. Av de 50 minsta 

kommunerna är det 20 som inte svarat (40 %) Som minsta kommun hittar vi 

Bjurholm med 2460 invånare och den största i kategori Sveriges 50 minsta kommuner 

är Lessebo med 8139 invånare. 

 

Mer än hälften av de berörda musik- och kulturskolorna skolorna har svarat. Detta 

borde vara nog för att dra vissa generella slutsatser om situationen som helhet, men 

det ganska höga bortfallet (41 %) gör dock att vissa delar av resultatet inte allt för 

lättvindigt får anses spegla situationen som helhet. Denna problematik kommer jag att 

ta upp i kapitlet 4.8 Slutsatser. Det finns också internt bortfall, det vill säga enskilda 

enkätfrågor som inte besvarats, som jag kommer att ta upp då det förekommer. Denna 

siffra är oftast inte särskilt hög (det vanligaste bortfallet på en fråga är 3 st. och det 

största bortafallet är 10 st.). Det interna bortfallet anser jag inte problematisera 

slutsatserna.  

 

Jag har valt att bearbeta materialet utifrån enkätens huvudfråga (nr 6): Finns 

musikteori som eget valbart ämne på Er musik- eller kulturskola? Detta skapade två 

svarsgrupper, de som erbjuder musikteori och de som inte erbjuder musikteori. Men 

eftersom de första (1-6) och sista frågorna (29-31) är gemensamma så har jag valt att 

jämföra svaren där mellan de två grupperna.  

Först bearbetas de inledande frågorna i kapitel 3.2 (s 25). Efter det följer separata 

genomgångar av materialet utifrån vilka frågor grupperna har svarat på. Svaren från 

skolor som inte har musikteori bearbetas i kapitel 3.3 (s 29) och svaren från de skolor 

som har musikteori bearbetas i kapitel 3.4 (s 33). Som sista kapitel på resultatet, 

kapitel 3.5 (s 40), kommer en jämförelse av de gemensamma avslutande frågorna 28-

31. Frågorna 1, 2, 3, 6, 28 och 29 var obligatoriska, vilket gör att jag på dessa fått svar 

från alla svaranden.  
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3.2 Gemensam grundinformation 

 

Av de 171 enkäterna som kom in svarade 58 skolor att de erbjuder musikteori och 113 

skolor att de inte har musikteori i sitt utbud, vilket är ca 33,9 % mot 66,1 %.  

 

 
Diagram över samtliga skolors svar på frågan om de erbjuder musikteori som eget valbart ämne. 

1. Skolor som svarat Ja, 33,9 %, 2. Skolor som svarat Nej, 66,1 % 

 

Om vi undersöker skillnaden bland de mindre kommunerna, med antalet invånare 

mindre än 30 000, kan vi se följande:  

 

Av de 58 skolor som erbjuder musikteori så finns 33 st. av dem (ca 57 %) i 

kommuner med mindre än 30 000 invånare. Den största kommunen har ca 850 000 

invånare (Stockholm) och den minsta har ca 4000 invånare. 

 

Av de 113 skolor som inte har musikteori så finns 89 st. (ca.78 %) i kommuner med 

mindre än 30 000 invånare. Den största kommunen har 110 000 – 119 000 invånare 

och minsta kommunen ca 2500.  

 

I båda grupperna finns dock 9 stycken skolor (totalt) som angett 0 invånare i 

kommunen och en skola har angett siffran 4. Fyran tolkar jag till 4000 invånare i 

kommunen och de fyra nollorna tolkar jag till att svaranden inte vet svaret på frågan.  

 

Fördelningen mellan musik- respektive kulturskola är jämn i båda grupperna. Bland 

de 58 som erbjuder musikteori så finns det 30 st. kulturskolor (51,7 %) och 26 st. 
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musikskolor (44,8 %), samt 2 som svarat annat (3,4 %). Under alternativet annat 

hittar vi en Musik & Kulturskola och en Entre ungdom kulturprofil [sic]. Och bland 

de 113 som inte erbjuder teori så finns det 50 st. kulturskolor (51,3 %) och 51 st. 

musikskolor (45,1 %) samt 4 st. som svarat annat (3,5 %). Dessa 4 skriver att de är 

någon form av Musik och Dansskola.  

 

När vi tittar på elevantalet vid de svarande skolorna så ser vi följande:  

 

Bland skolor utan musikteori är antalet elever mest koncentrerad runt 100-500 elever. 

Den minsta skolan har 70 elever (2 st.) och den största skolan har max 1800 elever. 5 

skolor har svarat 0 vilket jag då tolkar som att de inte vet svaret på frågan. 

 

Antalet elever i skolor med musikteori varierar i högre grad, i linje med antalet 

invånare i kommunen. Spannet mellan minsta och största skolan är 100 - 15 000 och 

jag kan inte utläsa vilket antal elever som känns vanligast så det är ganska jämt 

fördelat.65 Här finns det dock 5 skolor som svarat 0 vilket jag då tolkar som att de inte 

vet svaret på frågan.  

 

Huruvida skolor är kulturskolor, musikskolor eller motsvarande har ingen betydelse 

för hur många elever skolan har eller hur stora kommunerna är.  

 

3.2.1 Sammanfattning 

Ca 1/3 av de svarande skolorna erbjuder musikteori. Storleken på kommuner, till 

antalet invånare räknat, varierar mer hos skolor som erbjuder musikteori än hos dem 

som inte gör det. Detta stämmer även angående antal elever. Det finns en tendens att 

musikteori är vanligare i större kommuner men det är inte en regel. När det gäller 

Musikskola eller Kulturskola så har det ingen betydelse för utbudet i musikteori. 

 

 

 

 

                                                 
65 Här är det Stockholm som har 15 000 elever vilket går att läsa på deras hemsida, se Appendix 
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3.2.2 Erbjudande av fördjupningskurser 

Av de 171 svaren anger 52 skolor (30,4 % av samtliga) att de erbjuder 

fördjupningskurser eller liknande, som riktar sig till elever som eventuellt siktar mot 

högre musikstudier.  

 

Bland de 58 skolor, som erbjuder musikteori, så är det 39 skolor (67,2 %) som anger 

att det finns och 17 skolor (29,3 %) anger att de inte erbjuder detta. Två skolor (3,4 

%) har varken svarat ja eller nej.66  

 

När vi tittar på skolor utan musikteori så ser siffrorna annorlunda ut. Av de 113 som 

inte erbjuder teori har 13 skolor (11,5 %) angett att det finns en fördjupningskurs och 

97 skolor (85,8 %) angett att det inte finns. Tre skolor har varken svarat ja eller nej.67 
 

Tabell över svaren på frågan angående fördjupningskurser (nr 5) 

Svaren anges i procent 

 

Bland de egna kommentarerna från skolor med musikteori kan vi läsa att två skolor 

erbjuder Gymnasiekurser, 4 skolor kan erbjuda individuella möjligheter om intresse 

finns och en skola använder sig av projektform. På en skola innebär 

fördjupningslinjen att studenten får läsa musikteori och på en handlar det om 

studioutbildning.  

 

Bland de skolor som inte erbjuder musikteori så har 31 lämnat egna kommentarer och 

bland dem kan vi utläsa att 7 stycken skolor har planer på att starta en 

                                                 
66 Det är möjligt att dessa skolor har lämna egna kommentarer istället då det fanns utrymme för detta. 
67 a.a. 
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fördjupningskurs i någon form. En av dessa har också haft en kurs som man tvingas 

lägga ner, men som man ska starta upp igen.  

 

Vi har haft under 15 år men förra året fick vi kraftiga nedskärningar på 

administrationen. Detta innebar både att vi avbröt högre musikkurs samt 

teoriundervisningen. Vi har för avsikt att återuppta dessa kurser Ht -11.  

 

12 skolor, bland dem som inte erbjuder musikteori, säger att det handlar om att de 

elever som vill, är begåvade, har intresse, ska söka musikgymnasium eller liknande 

får mer tid eller teoriundervisning. Kortare kurser med musikteori är det också två 

skolor som nämn att de har. En skola har uppehåll med sin fördjupningslinje och en 

skola har en linje, men för tillfället inga elever. Teori finns alltså inom 

fördjupningskursen även hos skolor som uppger att de inte erbjuder teori som enskilt 

ämne. 

 

3.2.3 Sammanfattning 

Fördjupningskurser är betydligt vanligare bland de skolor som erbjuder musikteori än 

de som inte gör det. Men, i gruppen bland dem som svarat nej på frågan om 

musikteori erbjuds, finns alltså ändå fördjupningskurser där musikteori kan 

förekomma. Detta innebär att musikteori kanske finns även inom gruppen som svarat 

nej, fast då i en reglerad form, och bland dem som svarat ja så kanske teorin endast 

finns inom fördjupningskurserna. Fördjupningskurserna innebär oftast längre 

instrumentallektioner och/eller musikteoriundervisning.  
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3.3 Musik och kulturskolor utan musikteoriundervisning 

 
113 av de 171 skolor som svarat erbjuder inte musikteori som eget valbart ämne. Den 

minsta skolan har ca 70 elever och minsta kommunen har 2500 invånare. Den största 

skolan har ca 1800 elever och största kommunen 110 000 – 119 000 invånare.  

 

På frågan varför skolan inte erbjuder musikteori har de flesta av de 113 skolorna utan 

musikteori svarat Inga ekonomiska resurser (stapel 3) eller bristande intresse från 

eleverna, (stapel 1) med 50 respektive 42 svar. Endast 2 skolor har angett att skälet är 

Ingen behörig personal (stapel 2).  

 

 
Tabell övar de angivna orsakerna till varför musikteori inte finns. 

Svaren anges i antal.  

1. Bristande elevintresse, 2. Ingen behörig personal, 3. Inga ekonomiska resurser, 4. Annat 

 

På denna fråga har skolorna kunnat ange flera av alternativen, därav det höga antalet 

svar. 19 skolor av de 113  har inte svarat på de fasta alternativen 1-3 och de hittar vi 

troligtvis under stapel 4 Om annat specificera, där vi totalt fått 31 svar.  

Här uppger 8 skolor att det är en prioriteringsfråga och 13 skolor uppger att det 

förekommer musikteori om intresse finns från eleven. I stora kommuner till ytan men 

med få invånare verkar även avståndet vara en avgörande faktor. En skola skriver så 

här: Elevintresse finns men måste stimuleras. Svårt för oss att samla en liten grupp av 

elever kontinuerligt pga. långa avstånd. Skolor som angett att de är en 

prioriteringsfråga skriver bland annat så här: Lärarna har fulla scheman och vi har 
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lång kö på de aktiviteter som finns redan och Vi får prioritera 

instrumentalundervisningen … Tre skolor anger dock att de är på gång att dra igång 

musikteoriundervisning bland annat genom att de har … ”Knuffat” elevernas intresse 

sedan ett läsår tillbaka. 

 

3.3.1 Tidigare utbud av musikteori  

Efter det följde 3 frågor samt en följdfråga (nr. 23- 25) som ställde frågorna om 

musikteori funnits under den senaste 10-årsperioden men sen försvunnit, vilket år den 

senast fanns, hur länge den fanns och varför den togs bort. På första frågan uppger 30 

skolor (27 % av 113) att de har haft teoriundervisning som sedan försvunnit. 2 skolor 

har valt att inte svara på denna fråga. 

 

De flesta (16 st.) uppger att denna teoriundervisning endast erbjöds ett till tre år, men 

7 skolor hade teori löpande i 10 år eller längre. 5 skolor anger att teori fanns i 4-5 år 

och en skola att den fanns 7-9 år. En skola har valt att inte svara. 

 

Den vanligaste anledningen till att ämnet försvann verkar vara bristande elevintresse 

(12 svar) eller besparingar och prioriteringar (6 svar). Totalt 10 stycken har svarat 

något annat än intresse, besparingar och prioriteringar. Här anges bland annat 

pension, barnledighet, nedläggning av gamla skolan, lärare som slutar och dålig 

struktur.  

 

Anledningen till varför man idag inte har musikteori uppges vanligtvis vara en 

ekonomisk fråga. Men på frågan varför den försvann dominerar svaret elevintresse. 

Många har angett flera orsaker för ämnets försvinnande, därav fler svar än skolor.68 

En skola har valt att inte svara.  

 

 

 

 

                                                 
68 Två skolor har också hänvisat till tidigare fråga men då jag inte kan se vilket svar som är deras så har 
jag inte kunnat räkna med dessa, samt att en skola har skrivit: Vi erbjuder när det finns ett behov. Detta 
svar känns lite utanför frågan. 
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3.3.2 Musikteori i framtiden eller vid särskilda tillfällen  

Av de 113 skolorna utan teori svarade 110 st. på fråga 26, Skulle Ni kunna tänka er att 

införa musikteori om ekonomiska resurser fanns? Hela 90 skolor (79,6 %) var 

positiva till tanken att införa musikteori. Endast 20 st. (17,7 %) svarade nej och 

orsakerna var oftast inte av det ekonomiska skälet utan handlade mer om elevintresset 

och efterfrågan, små skolor och prioriterat att integrera musikteori i den enskilda 

spellektionen. Tre skolor valde att inte svara på denna fråga. Detta var troligtvis p.g.a. 

att ekonomiska resurser inte är den enda orsaken, vilket några har påpekat i enkätens 

sista öppna fråga. 

 
Skulle Ni kunna tänka er att införa musikteori om ekonomiska resurser fanns? 

Svaren är i procent 

Ja 79,6 %, Nej 17,7 %, ej svar 2,7 % 

 

På frågan nummer 27. Om eleverna frågar om teoriundervisning inför 

antagningsprov (estetiska programmet, folkhögskola, högskola) går det då att ordna? 

så säger 85 skolor (75,9 %) att det går att ordna, 25 skolor (22,3 %) har svarat 

eventuellt och 2 skolor (1,8 %) har svarat nej.69 En skola har valt att inte svara på 

denna fråga.  

 

De två kommuner, som svarat att de inte kan erbjuda teori inför antagningsprov, har 

ett invånarantal på ca 40 000 respektive 15 000. Anledningen till att de inte har 

musikteori beror på elevintresse (1 svar), ekonomi (1 svar) och att den är integrerad i 

                                                 
69 Här borde det ha funnits en följdfråga: Varför inte?  
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instrumentalundervisningen (1 svar).70 Ingen av skolorna har haft teori att erbjuda de 

senaste 10 åren men vill erbjuda om ekonomin tillåter. Då de anger att de inte har 

några behöriga lärare så kan även detta spela in. Skolorna har ca 600 respektive 300 

elever och en är Musikskola och en är Kulturskola.  

 

3.3.3 Sammanfattning 

Det är inte bara de ekonomiska resurserna som styr förekomsten av musikteori utan 

även intresset. Anledningen till varför skolorna idag inte har musikteori anges 

vanligtvis vara ekonomisk, men på frågan varför den försvann dominerar bristande 

elevintresse. Drygt en fjärdedel av skolor utan musikteori anger att de har haft 

teoriundervisning som sedan försvunnit. Det finns en positiv syn på musikteori och 

nästan 80 % av skolorna skulle kunna tänka sig att införa ämnet. De som svarat nej 

menar att det inte är ekonomin som styr förekomsten av musikteori utan elevintresset. 

Om behovet uppstår, inför sökningar till musikutbildningar så har de flesta möjlighet 

att tillgodose detta behov. Endast två skolor har svarat nej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 På denna fråga, nummer 22, kunde man lämna mer än ett svar, därav fler svar än skolor. 
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3.4 Skolor med musikteori 

 

58 skolor av 171 möjliga erbjuder musikteori. Den största skolan har ca 15 000 elever 

och största kommunen 850 000 invånare. Den minsta skolan har ca 100 elever och 

minsta kommunen har 4000 invånare.  

 

3.4.1 Antal år med teoriundervisning 

32 skolor (57,1 %) svarar att musikteori är ett ämne som funnits en längre tid, 10 år 

eller längre. 10 skolor (17,9 %) har svarat att de funnits i 1-3 år. Av övriga 14 svar har 

7 st. (12,5 %) svarat 4-6 år och 7 st. (12,5 %) svarat 7-9 år. 2 skolor har inte svarat på 

denna fråga.  

 

 
Antal år som teoriämnet funnits 

1. 1-3 år, 2. 4-6 år, 3. 7-9 år, 4. 10 år eller längre 

y-axeln är antal svar 

 

3.4.2 När erbjuds teoriundervisning? Förkunskapskrav 

Teoriundervisning erbjuds vanligtvis från högstadiet (40 svarande, 69 %), varav två 

skolor har specificerat endast från årskurs 9, och en skola har från årskurs 7. 4 skolor 

har angett lågstadiet, 9 st. mellanstadiet och 3 st. gymnasiet. Flera (6 st.) skriver att 

oftast så finns det ingen bestämd ålder utan intresset styr och … intresset kommer ofta 

först när man är lite äldre.  
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På frågan om förkunskapskrav så kräver 36 skolor inte några sådana. Av de 19 som 

svarat att förkunskaper behövs, har 15 skolor angett att den intresserade ska vara 

inskriven på skolan och spela ett instrument/sång. En skola uppger att teori endast 

finns på den fördjupningskurs som erbjuds och en skola har angett uppspelningsprov. 

Två skolor menar på att elever oftare vill läsa musikteori när de siktar på högre studier 

och/eller har uppnått en viss nivå. 3 skolor har valt att inte svara på denna fråga.  

 

3.4.3 Ämnesplan och riktlinjer 

På de flesta skolor (30 stycken, 51,7 %) av 58 finns inte en ämnesplan eller specifikt 

formade riktlinjer för musikteori. Detta inte finns inte heller på ett nationellt plan. Vid 

de 8 skolor där det förekommer så är det lokala ämnesplaner som skolan eller den 

enskilde teoriläraren har skapat. Vid 4 skolor så är det intagningsproven till 

estetgymnasium, folkhögskola eller högskola som styr utformningen. Detta beror på 

att i 3 av dessa 4 fall, framkommer det tydligt, är dessa kurser är knutna till 

gymnasiet. 

 

Ingen formulerad i skrift men innehållet planeras och utformas så att 

eleverna ska nå kunskapskraven för att söka till och klara estetiskt program i 

musik på gymnasiet. 

 

Två skolor skriver att de följer den lärobok/de läromedel som de använder och två 

skolor anger att det är under utarbetande. På denna fråga har 8 skolor inte svarat.  

 

3.4.4 Kunskapsnivåer 

Hur undervisningen är utformad varierar. Många (29 skolor, 50 %) har någon form av 

nivågraderade kurser, vanligtvis två, nybörjar- och fortsättningskurs. En skola har tre 

grupper, en nybörjar- och två fortsättningskurser. Men detta beror mycket på antalet 

sökande och deras nivå. På 10 skolor (ca 19 %) så finns endast en grupp/kurs i 

musikteori. På 4 skolor finns det endast en nybörjargrupp där de går igenom musikens 

grunder. Detta anges bland annat vara av ekonomiska/tidsmässiga skäl. Det 

förekommer också kurser med speciell inriktning såsom notskrivning, arrangering 

eller gehörsbaserad teori. 
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3.4.5 Gruppstorlek och lektionstid  

Teoriundervisningen sker i regel i grupp. Det betyder att ibland så har grupperna 

elever med blandande kunskaper. De flesta skolor (27 stycken, 46,5 %) har grupper 

om 2-4 elever men en skola skriver att det bör vara 5 elever om kursen ska bli av. Det 

verkar vara vanligare med små undervisningsgrupper och endast 3 skolor har svarat 

grupper om 8-10 elever och 2 skolor har grupper om fler än 10.71 Även här beror 

gruppernas storlek på efterfrågan, och nybörjargruppen och fortsättningsgruppen kan 

vara olika stora.  

 

De flesta lektioner är 40 min, men även pass om 60 min är vanligt. På flera skolor 

verkar lektionstiden bero på antal elever, till exempel 20 min enskilt, 30 min på 2 

elever eller 60 min om alla är där och 40 min om några är borta. 5 skolor anger också 

längre lektionstider på 1,5 timmar upp till 3 timmar. För vissa skolor handlar det då 

om intensivkurser, det vill säga mycket undervisning under kort tid.  

 

3.4.6 Antal elever 

När det gäller det totala antalet elever i musikteori på de enskilda skolorna så är 

bilden lite oklar då några skolor har samarbete med gymnasiets estetiska program och 

har inkluderat dessa i undersökningen. Det vi då kan anta är att det rör sig om de 

skolor som har svarat den högsta siffran, mer än 21. Annars är det totala antalet elever 

ganska lågt. 20 skolor (34,4 %) har svarat 1-5 elever, 11 skolor (18,8 %) har svarat 6-

10 elever, 10 skolor (17,2 %) har svarat 11-15 elever och 2 skolor (3,4 %) anger att de 

har 16-20 elever.  

Diagram över det totala antalet elever som läser musikteori 

y- axeln står för antalet svarande skolor och x-axeln är de svarsalternativ som de fått välja mellan. 
                                                 
71 Här kan vi inte vara helt säkra på resultatet då vi har två skolor som svarat två gånger. Det borde 
därav finnas dubbletter bland svaren som jag tyvärr inte kan redigera bort.  
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Några skolor (6 st.) har också svarat att de för närvarande inte har någon elev/elever 

på musikteori eller att de inte har några kontinuerliga kurser. Just nu inga, vi har 

ingen fördjupningskurs i år och inga elever har valt denna kurs ännu. 

 

3.4.7 Teori som individuell undervisning 

Av dem som svarat på frågan om de kan avsätta tid för enskild undervisning, anger ca 

hälften (26 st.) av de 54 skolorna att de har möjlighet till detta. De flesta (10 st.) har 

tid att avvara 20-30 min för en intresserad elev. Några (6 st.) har skrivit 40 min och 

även 1 timme förekommer (2 st.). Några skriver undantagsvis eller flexibelt. Mycket 

beror på den enskilda läraren. Jag har gjort det någon enstaka gång när eleven i fråga 

skulle söka musikhögskolan. 4 skolor har valt att inte svara på denna fråga.72  

 

3.4.8 Undervisningsinnehåll 

När det gäller undervisningens innehåll så är det vanligast att respondenterna tar upp 

musiklära (46 st. svar), gehörslära (40 st. svar) och harmonilära (36 st. svar) medan 

arrangering är mindre vanligt (16 svar). Varje skola har här haft möjlighet att lämna 

flera svar, därav det höga antalet svar. De som svarat annat har angett Det är upp till 

studenten som undervisar!73, Anpassad undervisning och I dess enklaste form… 

 
Diagram över teorilektionernas innehåll  

y- axeln är antal svar 

                                                 
72 En skola erbjuder detta gratis första året på Kulturskolan. Men om detta är individuellt eller grupp är 
svårt att utläsa.  
73 Studenten är en studerande vid Musikhögskolan som bedriver övningsundervisning i musikteori.  
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3.4.9 Genrebaserad teoriundervisning 

De flesta skolor, 31 av de 55 som svarade, har inte en genrebaserad teoriundervisning 

såsom jazzteori (fråga 17).74 En skola skriver: Nej, men vi kommer in på jazzharmonik 

ändå, och en annan: Försöker vara bred genremässigt. På de skolor där det 

förekommer (9 skolor) så handlar det delvis om elevens intresse och om de 

tidsmässigt hinner så långt.  

 

Alla går igenom en grundkurs. Sedan studerar man lite individuellt beroende 

om man håller på med afro eller klassiskt eller har vissa specialintressen. 

 

En annan skola anger att det finns särskilda grupper för jazz. En har samarbete med 

gymnasiet och kurserna går därigenom. Det finns även andra indelningar än jazz och 

klassiskt. En av de svarande anger att de har en särskild grupp för gehörsbaserad teori. 

Tre skolor har inte svarat på denna fråga.  

 

3.4.10 Relation teori – praktik 

När det handlar om huruvida teoriundervisningen är praktiskt relaterad så anger 36 

skolor att den är det på något sätt (fråga 18). 31 skolor har preciserat svaret (fråga 19). 

Det kan handla om uppspelstillfällen vid musikcaféer, elevkonserter eller liknande, av 

egna arrangemang. På 16 skolor sker uppspel inom gruppen med egna instrument. 

Ibland är det läraren som spelar med hjälp av piano, keyboard, gitarr mm. och på 

några ställen provar alla att spela på till exempel pianot. Det förekommer även att 

elever har fått skapa filmmusik till elevfilm på skolan. Det finns tendenser att spela på 

egna instrument praktiseras mer i grupper som kommit lite längre. En skola skriver: 

Provats i mindre skala inom fördjupningsgruppen en annan: enklare arr för den egna 

teorigruppens instrument under andra året eller: får testa sina kompositionsuppgifter 

och arrangemang. Till exempel att spela egna kanon 

 

 

 

 

                                                 
74 Innehållande steganalys och jazzharmonik 
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3.4.11 Rekrytering till ämnet 

Rekrytering till ämnet sker främst muntligt, med befintliga elever, men marknadsförs 

även via hemsidor och i Informationsbroschyrer. I de flesta fall (minst 14) verkar det 

handla om att rekrytera särskilt intresserade/begåvade elever. Den muntiga 

rekryteringen är absolut mest förekommande och 35 skolor anger detta som ett av sina 

svar. På fyra skolor handlar det om att teoriundervisningen finns i fördjupningskursen, 

i 3 av dem tolkar jag svaret till att det endast finns där och inte som fristående valbar 

kurs. Några skolor har teoriundervisningen kopplad till särskilda gymnasiepaket 

vilket gör att det sker en naturlig rekrytering och en skola har även obligatorisk kurs 

för alla nybörjare även om det i slutändan inte blir så att alla går kursen.  

 

I praktiken blir det inte så, eftersom föräldrar kanske inte kan skjutsa, tiden 

krockar med andra aktiviteter, föräldrar tycker inte att det är intressant. I 

den situationen försöker vi ha kvar eleven i undervisningen, även om det 

bara innebär enskild lektion, än att behöva utestänga. Vi försöker dock göra 

så god reklam som möjligt för grundkursen, eftersom vi ser mycket goda 

effekter av den.  

 

3.4.12 Musikteoretiska läromedel 

De flesta skolor (40 - 47 svaranden) uppger att de använder eget material i sin 

undervisning. Några (18 stycken) blandar också upp med delar ur olika böcker. 5 

stycken skolor har endast angett läroböcker. Några av de nämnda 

läroböckerna/författarna är: 

• Musiklära – en handbok av Björn Roslund 

• Elementär musikteori av Åse Söderqvist-Spering 

• Musik- och satslära av Conny Arvidsson 

• Praktisk musikteori 1-2 av Gunno Klingfors 

• Stora Musikguiden och Musikteori för alla av Roine Jansson 

• Sten Ingelf 

• Jörgen Jersild 

• ABRSM Grade 
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Det nämns också datorprogram som Ear-master och notskrivningsprogrammet 

Sibelius. Något som också nämns vid ett flertal olika frågor är Music mind games, ett 

material bestående av olika kortlekar för att öva elementär musikteori. Detta är 

troligtvis samma skola som nämnt detta läromedel vid flera olika frågor. På sista 

frågan skriver denne dessutom: Om du inte redan uppfattat det – Music Mind Games 

är ett lysande material för att jobba musikteori med barn i alla åldrar! 5 skolor har 

valt att inte svara på denna fråga. 

 

3.4.13 Sammanfattning 

På de skolor som erbjuder teori så har ämnet vanligast funnits en längre, tid mer än 10 

år. Musikteori finns oftast som tillval från högstadiet men det är inte alltid ålder utan 

intresse och efterfrågan som styr. Ca en tredjedel av de svarande uppger att de ställer 

förkunskapskrav, vanligtvis att eleven finns inskriven på skolan på ett instrument. 

Hälften av skolorna har nivågrupperingar såsom nybörjare och fortsättare och på de 

skolor där de endast finns en grupp så är det intresset och resurserna som styr. 

Teoriundervisningen sker i regel i grupp, ca hälften svarar grupper om 2-4 elever. 

Lektionstiden är ca 40-60 min/vecka men kan variera beroende på gruppens storlek. 

Grundläggande kunskaper som musiklära, harmonilära och gehörslära är det som 

prioriteras, troligtvis p.g.a. de flesta elever är relativt nybörjare. Ca hälften skolorna 

anger att de kan avsätta enskild tid för teoriundervisning, vanligtvis 20-30 min. 

Knappt hälften av skolorna har en genrebaserad undervisning. Av dem så är det 

främst elevernas interesse som styr kursutbudet. Många skolor, 36 av 58, använder 

instrument och olika uppspel för att få in teorin i praktiken. För ca hälften av skolorna 

finns det inte någon ämnesplan, och för de som har detta så handlar det om lokala 

ämnesplaner, användning av gymnasiets riktlinjer eller att de är under konstruktion. 

På denna fråga finns ett stort internt bortfall (8 stycken). Rekryteringen sker främst 

muntligt mellan lärare och elev men även via hemsidor mm. Det material som 

används är främst egentillverkat men publicerat material används också. 

Användningen av data är inte vanligt förekommande men det är troligtvis något som 

kommer mer och mer vilket också någon svarande har påpekat.   
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3.5 Avslutande gemensamma frågor 

 

3.5.1 Integration av teori i instrumentalundervisningen 

En fråga som öppnar för vidare forskning är nr. 28: Har du någon uppfattning om i 

vilken mån de enskilda instrumentallärarna använde sig av systematisk 

teoriundervisning i de enskilda instrumentallektionerna?75 Frågan var obligatorisk för 

alla svaranden vilket gjort att jag har fått många svar. Dessa varierar från ett rakt Nej 

(20 st.) till Det använder alla här på skolan (1 svar). Flera av svaren pekar på att det 

används i någon mån.  

 

Vi tar in teori vart efter i våran enskilda undervisning. Det är ju alltid teori i 

varje stycke nästan. Och man repeterar allt man säger hela tiden. 

 

Det kan också vara så att vissa specifika instrumentgrupper använder det ofta och 

andra inte. Flera (ca 10 stycken) säger även något i stil med:  

 

Den teoriutbildning som ges är kopplad till det man gör på instrumentet. Mer 

ackordslära på ackordsinstrument, mer Italienska på fiol, mer fortepiano på 

trumpet.  

 

De allra flesta säger att integration av musikteori förekommer i någon mån, men att 

det varierar och lektionstiden är en viktig aspekt. Det handlar också mycket om ålder 

och intresse från eleverna och flera skriver att de använder ett undervisningsmaterial 

som går igenom de mest nödvändiga teoretiska momenten vid varje nytt stycke. 

Svaren mellan skolor med eller utan musikteori är ungefär detsamma.  

 

Teoriundervisning går hand i hand med instrumentalundervisningen. När 

man kommer in på nya områden i instrumentalundervisningen som kräver 

teorikunskaper, så ger instrumentallärarna den undervisningen. På gitarr- 

och pianolektioner tar man upp mer om ackord än på t ex trumpet- och 

fiollektioner, men även blås- och stråkelever behöver ha insikt om 

harmoniken när de ska improvisera.   
                                                 
75 Denna fråga kommer att vidare undersökas av annan student på Musikhögskolan Ingesund under året 
2011 inom ramen för ett examensarbete inom lärarutbildningen.  
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Denna fråga kan ha missuppfattats då en del svar inte är vad jag väntade mig och 

känns utanför frågeställningens område.76 Alla skolor har svarat då denna fråga var 

obligatorisk.  

 

3.5.2 Behörighet 

I enkäten finns det en fråga om det finns behöriga teorilärare på skolan. Jag har då 

förklarat att jag menar att personen ska ha musikteori som ett huvudämne i sin 

utbildning. Formell examen innebär då att läraren har läst det specifika ämnet 

musikteorimetodik och eventuellt haft någon form av övningsundervisning. Själv har 

jag läst violin som huvudfack och musikteori som specialisering, vilket innebär att jag 

har full behörighet inom bägge områdena.  

 

17 skolor (ca 29 % av 58) som erbjuder musikteori, och 23 skolor (ca 20 % av 113) 

utan musikteori, menar att de har behörig personal inom musikteori. Men många har 

även skrivit som kommentarer att har läraren gått lärarutbildningen så räcker den teori 

läraren fått med sig. På den nivån det här gäller handlar det inte om spetskompetens. 

Det handlar om att upprätthålla och väcka intresse. Ca 11 st. (totalt) skriver att de 

inte har en formell examen i teori men sysslar mycket med komposition, har läst 

musikvetenskap eller dylikt. En skola anger: Vi har en lärare som av eget intresse har 

fortbildat sig och håller sig uppdaterad dels på teknik men även metod och läromedel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Minst 8 svar är tvetydiga. Det känns som att svaren handlar mer om ren teoriundervisning än om en 
integrerad teoriundervisning i instrumentallektionen. Exempel på svar är: Mina lärare undervisar både 
i Kulturskolan samt i grundskolan/gymnasiet vilket innebär att samtliga också undervisar i musikteori, 
eller: Inte systematiskt typ speciella läromedel utan mer inbakad i den ordinarie undervisningen, eller: 
De som har elever med yrkesambitioner eller ska söka vidare till exempelvis Folkhögskola eller 
Musikhögskola, får teoriundervisning av sin lärare. En skola har reagerat och undrat över ordet 
systematiskt och en skola har bara tryck slumpade bokstäver. 
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Vad de totalt 43 skolorna svarat angående antalet behöriga lärare, Svarsalternativ 0 – 4 st.  

y-axeln visar antalet svar och x-axeln är antalet lärare 

 

Av de 58 som erbjuder musikteori menar 17 st. att de har behöriga teorilärare. På 

följdfrågan Hur många? (nr. 30) har dock 20 skolor svarat. Det är vanligast att ha 1 

behörig teorilärare (11 skolor), sen kommer 2 behöriga lärare (5 skolor). I tabellen går 

att läsa att bland dem som erbjuder teori så har 4 st. svarat 0 behöriga lärare. Jag antar 

då att tre av dessa är de som inte svarat på den tidigare frågan (nr. 29).  

 

Av de 113 skolor som inte erbjuder musikteori så menar 23 av dem att de har 

behöriga teorilärare. Även här är det vanligast med 1 behörig lärare (11 skolor) och 

sedan 2 behöriga lärare (5 skolor). Här finns även 4 st. som svarat att de har 3 

behöriga lärare och en som svarat att de har 4 st. behöriga lärare. Dock är det 2 skolor 

som svarat ja på att de har behöriga lärare men sedan svarat 0 på hur många.  

 

Då det verkar finnas olika syn på vad en behörig teorilärare är bör vi inte ta siffrorna 

som definitiva. Det kan vara så att några har svarat Ja även då läraren/lärarna inte har 

en formell examen i musikteori, vilket jag specificerat i min frågeställning. Så här 

skriver en svarande:  

 

Samtliga lärare har fyra års (eller fler) musikhögskoleutbildning. Den 

teoriutbildning man tagit del av räcker mer än väl för teoriundervisning på 

kulturskola. 
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3.5.3 Övriga synpunkter 

Som avslutning på enkäten hade jag med frågan Är det något av relevans som jag har 

missat som du vill dela med dig av? Totalt 55 skolor (32 % av 171) har angett något 

på denna fråga. 9 st. har lämnat egna synpunkter på enkäten och 18 st. har skrivit 

tankar om teoriundervisning. 16 st. har svarat att de inte har några synpunkter, att de 

inte vet eller skrivit ja, men inte preciserat mer. De övriga 12 har skrivit om den egna 

verksamheten, förtydliganden och hur situationen ser ut idag.  

 
Små musikskolor har inget behov av en snäv inriktning som musikteori utan 

det förutsätter att man på en hög nivå kan undervisa på instrument, sång och 

orkester/ensemble.  

Eller: 

Teoriundervisning hos oss valbart under sex veckors projektperiod på våren, 

se vår hemsida. Inte så stort intresse från eleverna men vi vill ändå ha med 

det.  

 

Synpunkter om enkäten är till exempel att jag bör ha tagit upp något mer om 

samhällets struktur, såsom vilka skolmöjlighet finns, konkurrens, nedläggningshot, 

frågor om dataprogram, användning av Internet och hur vi kan hämta teorietiska 

kunskaper från ett instrument och föra över det till något annat.  

 

I vilken mån används datorprogram för att lära sig? Vilka? Vilket stöd finns 

att hämta på nätet? T ex inom gitarrundervisning, kan man överföra till 

andra instrument?  

 

Några nämner också att det inte alltid är ekonomiska resurser som begränsar 

(enkätens fråga nr 26) utan oftare intresse från elever och samhällets struktur (till 

exempel yta). Teori verkar också vara ett ämne som diskuteras på många ställen. Jag 

kan i mitt material också läsa om funderingar på obligatorisk musikteori eller 

nyfikenhet på hur skolorna får kurserna att fungera, särskilt på små orter, planer på att 

starta upp kurser till hösten, med mera. 

 

Det vore intressant att se hur man på olika skolor lägger upp ”ren” 

teoriundervisning och får det lockande för elever att välja (även de som ej är 
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inne på att storsatsa på musiken i framtiden). xxx är en ganska lite kommun 

och underlaget är ej så stort. Vi kan dock skräddarsy utbildningar vid behov.  

 

Något som vi kanske måste se framtiden an är:  

 

Vår uppfattning är att elevernas intresse för ”traditionell” teoriundervisning 

minskat. Däremot har användandet av musikdataprogram och DVD:er och 

Youtubeklipp av praktisk karaktär kanske övertagit behovet av teorikurs hos 

oss.  

 

3.5.4 Sammanfattning 

När det gäller integrerad teoriundervisning i den enskilda instrumentallektionen 

varierar detta kraftigt, men de flesta säger att det förekommer i någon mån. Största 

svårigheten här är tidsaspekten. I frågan om behörig personal bland skolor som 

erbjuder musikteori anger 17 skolor (ca 29 % av 58) att de har behöriga lärare. Bland 

skolorna utan musikteori så har 23 skolor (ca 20 % av 113) angett att de har behöriga 

lärare. Vanligast är att skolorna har 1 behörig lärare men det förekommer även 4 

stycken. Dessa svar är dock beroende av hur svaranden har resonerat angående vad en 

behörig lärare är.  
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4 Sammanfattande diskussion  

 

I denna sammanfattande diskussion kommer jag utifrån resultatet ovan försöka 

diskutera och ge svar på de frågeställningar som presenterades i kapitel 1.2 Syfte och 

frågeställningar. Jag kommer att gå igenom mina 7 frågeställningar och undersöka 

om jag kan ge något svar på dessa.  

 

 

4.1 Hur vanligt förekommande är teoriundervisning som enskilt 

ämne på de svenska musik- och kulturskolorna?  

 
Av de 171 svar jag fick (av 290) svarade 58 att de hade musikteori. Detta är ungefär 

33,9 % av de svarande. Om vi skulle anta att detta stämmer generellt för alla de 

svenska musik- och kulturskolorna jag tagit kontakt med så skulle det innebära att 

33.9 % av 290 skolor erbjuder musikteori, det vill säga ca 98 stycken. Kan det vara 

så? Det som kan tala emot den slutsatsen är möjligheten att de skolor som erbjuder 

teori, i större utsträckning, har svarat på enkäten, än de som inte erbjuder det. Det är 

inte långsökt att anta detta. Har skolan teoriundervisning och anställda för 

teoriundervisning borde det finnas ett större intresse för enkäten än hos dem som inte 

har det. Här är en kommentar på sista frågan (nr. 31), från en skola som erbjuder 

musikteori: … det är intressant att någon ställer de här frågorna, lycka till… 

 

Om vi då skulle anta att alla de som erbjuder teori faktiskt har svarat på min enkät blir 

slutsatsen att 20 % (58 av 290) av de svenska musik- och kulturskolorna erbjuder 

teori. Detta är som sagt en hårddragning och för att komma närmare ”sanningen” så 

undersökte jag hemsidor för några av de skolor som inte svarade på min enkät för att 

de som det finns fler som erbjuder musikteori. Detta för att få en klarare bild av hur 

verkligheten ser ut och hur vi ska ställa oss till bortfallet på 121 skolor (41,7 %).  

 

Vid en undersökning av de städer som inte svarat på min enkät, och som fanns med på 

listan över Sveriges 50 största kommuner, så hittade jag ytterligare 7 skolor som 
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öppet gör reklam för musikteori på sin hemsida!77 Dessa var: Västerås, Sundsvall, 

Södertälje, Östersund, Varberg, Hässleholm och Lidingö. Vid en undersökning av 

även Sveriges minsta kommuner, till invånarantalet, så hittar jag en skola som inte har 

svarat, men som erbjuder musikteori på hemsidan Kulturskolan i Norberg. Detta visar 

att det föreligger ett externt bortfall även bland de skolor som erbjuder teori. Om vi 

lägger till dessa 8 skolor till de 58 vi vet har musikteori så vet vi att minst 22,8 % 78 

av landets musik och kulturskolor erbjuder teori. Men det kan vara ännu fler. Bland 

mina enkätsvar så framgick det även att många skolor endast erbjuder musikteori till 

elever som redan är inskrivna på musikskolan vilket kan medföra att det inte görs 

någon reklam offentligt eftersom information om ämnet sprids endast internt. (Se s 

30, kapitel 3.4.11) 

 

I jämförelse med Kommunförbundets riktlinjer, där musikteori i första hand ska vara 

integrerat med den instrumentala undervisningen, så finns musikteori på relativt 

många skolor.79 Flera erbjuder musikteori regelbundet, inte bara till de elever som ska 

söka högre musikutbildningar. 

 

4.1.1 Sammanfattning 

Några exakta siffror på hur utbrett teoriundervisningen är bland landets musik- och 

kulturskolor kan inte ges. Men vi kan på goda grunder anta att någonstans mellan 22 – 

34 % erbjuder musikteori (mellan 66 och 98 st.). Dessa siffror upplever jag som 

positiva, då jag trodde att siffran var betydligt lägre. Enligt Kommunförbundet så 

måste inte Musik- och kulturskolorna erbjuda musikteori, men många gör det för att 

det finns ett behov. Framförallt för att högre musikutbildningar kräver 

musikteoretiska kunskaper.  

 

                                                 
77 Listan över Sveriges 50 största kommuner är hämtad från www.scb.se 
78 (58+8)/290=0.2275… 
79 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, Svenska Kommunförbundet, 1984, s 32 
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4.2 Har det skett förändringar i utbudet över tid? 

Förändringar i utbudet av musikteori över tid. 

y-axeln är antal svar och x-axeln är hur länge teori erbjudits.   

 

Bland de skolor där musikteori finns, så har ämnet ofta funnits med en längre tid, mer 

än 10 år. Under de senaste tre åren så har 10 skolor startat musikteoriundervisning och 

under de senaste 9 åren har sammanlagt 24 skolor startat teoriundervisning. Antalet 

skolor som under de senaste tre åren lagt ner en existerande teoriundervisning är 10 st. 

och under de senaste 9 åren så har sammanlagt 25 st. lagt ner undervisningen. Det 

betyder att 24 skolor startat upp undervisningen medan 25 har lagt ner den under 

samma tid vilket är en minskning på en skola. Bland de skolor där teori försvunnit 

från utbudet finns också 3 som svarat att det beror på efterfrågan från år till år. Det 

finns även indikationer om att flera skolor planerar att starta upp teoriundervisning. 

Den största minskningen har skett de senaste 1-3 åren då vi kan se en minskning på 4 

skolor. 

 

Om vi går längre tillbaka, 10 år eller längre så verkar antalet teorikurser som startats 

upp (32 st.) vara betydligt fler än de som har lagts ner (2 st.). Dessa siffror kanske inte 

är helt tillförlitliga då nyligen anställda rektorer kanske inte vet hur det har sett ut 

längre bak i tiden. Men det borde ha framkommit om det varit en våg av 

nedläggningar för 12-15 års sedan. Teoriundervisning förekom även på den första 

musikskolan 1944, enligt Ketil Thorgersen, och det bör finnas mer historia.80  

 

                                                 
80 K. Thorgersen (2009) ”Music From the Backyard” Hagström’s Music Education 
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4.2.1 Sammanfattning 

Det verkar inte har skett någon drastisk nedgång av musikteori under de senaste 9 

åren. Men den har minskat något under de närmaste 2-3 åren, vilket i sammantaget 

ger en minskning på endast 1 skola. För mer än 10 år sedan så verkar 

teoriundervisningen ha prioriterats då 30 skolor startat upp och endast 2 skolor lagt 

ner sin undervisning.  

 

 

4.3 Är utbudet av musikteori vanligare vid större skolor/kommuner 

än vid mindre?  

 
 

Då jag inte kan dela upp enkäterna efter storlek på kommuner eller antal elever så blir 

svaret på denna fråga en tolkning av mitt resultat.  

 

Det verkar som att musikteori är mer vanligt förekommande bland kommuner med 

något större antal invånare, men inte i regel. Förvånansvärt många mindre kommuner 

erbjuder musikteori. Jag gick in i detta arbete med en förutfattad mening och hade en 

hypotes om att musikteori på musik- eller kulturskolan enbart var unnat till dem som 

bor i större städer. Men denna uppfattning har jag fått ändra på då jag upplever att jag 

delvis har bekräftat motsatsen. De minsta skolorna som erbjuder teori har ca 100 

elever och minsta kommunen har troligtvis 4000 invånare.81 Att teoriundervisning 

förekommer på orter med mindre än 10 000 invånare och ett elevantal på 100 är 

positivt överraskade och kan vara vägledande för andra små skolor.  

 

Huruvida skolor är musikskolor eller kulturskolor eller något annat verkar inte ha 

någon betydelse för mitt resultat.  

 

                                                 
81 Svaret jag fått är 4 vilket jag tolkar som 4000 invånare. 
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4.3.1 Sammanfattning 

Utbudet av teori verkar relativt jämt fördelad mellan mindre och större kommuner och 

skolor, men med en viss övervik på större kommuner bland dem som erbjuder teori. 

Om skolan är musik- eller kulturskolan påverkar inte utbudet av musikteori.  

 

 

4.4 Om teori som eget ämne inte finns, har dessa skolor möjlighet att 

erbjuda teori till engagerade elever för sökningar till 

estetgymnasium, folkhögskola eller musikhögskola? 

 

Detta är en punkt som Kommunförbundet tar upp sin bok Den kommunala 

musikskolan en resurs i kulturlivet.82 Se kapitel 1.3 ovan. 

 

Nästan 76 % av de 112 svarande skolorna anger att de kan erbjuda teoriundervisning 

och 22 % svarar att de eventuellt kan erbjuda detta. Då Kommunförbundet skriver … 

i de flesta fall… så anser jag att musik- och kulturskolorna i Sverige följer denna 

anvisning bra då endast 2 % svarat att de inte kan erbjuda detta. Det är troligtvis 

prioriteringar på de olika skolorna som påverkar, och då lärarnas intressen och 

behörighet varierar mellan kommuner så varierar även utbudet.  

 

4.4.1 Sammanfattning 

De flesta skolor anser sig kunna erbjuda teori vilket ligger i linje med 

kommunförbundets rekommendationer.  

 

 

 

                                                 
82 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, Svenska Kommunförbundet, 1984, s 32 
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4.5 Om teori finns, vad är innehållet och hur genomförs 

undervisningen (gruppers storlek, nivåer, undervisningsmaterial, 

etcetera)?  

 
Grundläggande kunskaper som musiklära, harmonilära och gehörslära är det som 

prioriteras, troligtvis p.g.a. de flesta elever är relativt nybörjare. Mycket av detta kan 

elever och lärare jobba länge på, framförallt gehörslära.  

 

Det material som används är främst egentillverkat, men publicerat material används 

också. Detta troligtvis för att individualisera undervisningen efter elevernas behov. 

Användningen av data är inte vanligt förekommande men det är troligtvis något som 

kommer mer och mer vilket också någon svarande har påpekat.   

 

Knappt hälften av skolorna har en genrebaserad undervisning. Oftast pratar vi om 

jazzteori och klassiskt (som idag heter Visa på antagningsproven). Av dem så är det 

främst elevernas interesse som styr kursutbudet. Flera i min undersökning säger att de 

försöker vara så genremässigt breda som möjligt i sin undervisning. 

 

Hälften av skolorna anger nivågrupperingar såsom nybörjare och fortsättare. På de 

skolor där de endast finns en grupp så är det intresset och resurserna som styr. 

Nivågrupperingar är bra eftersom läraren då kan individualisera undervisningen.  

Men då elevunderlaget är litet så resulterar det i att det finns en grupp. Troligtvis så är 

även denna grupp till viss del individualiserad efter gruppens gemensamma nivå.  

 

Storleken på grupperna är vanligtvis små, ca hälften svarar grupper om 2-4 elever, 

vilket är bra då läraren har med tid för var och en. De skolor som har stora grupper är 

troligtvis kopplade till gymnasiet. 

 

Lektionstiden är vanligtvis ca 40-60 min/vecka men kan variera beroende på gruppens 

storlek. Här handlar det troligtvis om lärarens resurser. Troligtvis är det så att varje 

enskild elev har ett visst antal minuter och när dessa sätts samman i grupp så får 

eleverna en gemensam, längre, tid.  
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Många skolor, 36 av 58, använder instrument och olika uppspel för att få in teorin i 

praktiken. 

 

När det handlar om förkunskapskrav så kräver 36 skolor inte några sådana. Av de 19 

som svarat att förkunskaper behövs, har 15 skolor angett att eleven ska vara inskriven 

på skolan och spela ett instrument/sång. De övriga fyra har svarat att teori endast finns 

på den fördjupningskurs som erbjuds, de har uppspelningsprov, att eleven siktar på 

högre studier och/eller har uppnått en viss nivå. Att sätta förkunskapskrav är inget 

konstigt. Målet med teori är att eleven ska få en djupare kunskap om musik.  

 

 

4.6 Finns det ämnesplaner, målsättningar eller uttalade riktlinjer om 

ämnet musikteori? 

 

Det är inte vanligt förekommande att musikskolor har ämnesplaner, eller riktlinjer. 

Däremot så har de flesta målsättningen att eleven ska klara av intagningsprov till 

estetgymnasium, folkhögskola eller högskola. Detta är vad även Kommunförbundet 

rekommenderar.83 Av de 58 som har musikteori så har endast 8 skolor egna 

ämnesplaner eller riktlinjer som de då utformat själva. Det som annars används är 

gymnasiets riktlinjer över Gehörs- och Musikläran eller lärobokens progression. 2 

skolor anger dock att detta är under konstruktion.  

 

 

4.7 Hur arbetar skolorna för att marknadsföra ämnet? 

 

De flesta skolor (35 stycken) rekryterar elever internt, från lärare till elev. Detta för att 

de antagligen bör kunna hantera ett instrument, vilket många har angett. Det handlar 

främst om intresserande elever, men marknadsföring utåt förekommer också, via 

foldrar och hemsidor.  

 

                                                 
83 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, Svenska Kommunförbundet, 1984, s 33 
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4.8 Slutsatser 

 

Huvudsyftet med den här uppsatsen var, att undersöka om det finns ett samband 

mellan de försämrade kunskaperna i musikteori bland de sökande till 

musikhögskolorna och utbudet av teori vid de svenska musik- och kulturskolorna. 

 

Kan vi utifrån mina ovan redovisade svar på uppsatsens frågeställningar se ett 

samband?  

 

Den fråga som skulle ha kunna ha gett oss en kvantitativ indikation är den om det 

skett förändringar i utbudet över tid? En entydig minskning av musikteoriutbudet vid 

landets musik- och kulturskolor, under en dryg tioårsperiod, hade mycket väl kunna 

vara en orsak. Så är emellertid inte fallet. De 2-3 senaste åren har vi visserligen sett en 

tendens till ett något sämre utbud. Men denna förändring är mycket liten och kan inte 

påverka de elever som söker nu, då de troligtvis gick på musikskolan tidigare.  

 

Under de senaste 9 åren har 25 skolor lagt ner sin teoriundervisning, men under 

samma tidsperiod införde 24 skolor undervisning i ämnet. Om vi går längre tillbaka i 

tiden – 10 år eller längre – är antalet skolor som startat teoriundervisning 

mångdubbelt fler än de som lagt ner den (32 mot 2). 

 

Ett minskat utbud av musikteoriundervisning vid landets musik- och kulturskolor kan 

med andra ord inte ses som en huvudorsak till de vikande teorikunskaperna hos dem 

som söker musikhögskolorna.  

 

Kan orsaken istället vara att det är färre som läser teori? Att det finns ett svalnande 

intresse finns det tydliga indikationer på i enkätsvaren. Nedlagd teoriundervisning 

anges oftare bero på elevernas ointresse än dålig ekonomi, och 6 skolor som har 

musikteori i sitt utbud saknar för närvarande elever. Genom att det inte fanns en fråga 

i enkäten som behandlade elevantalet över tid (jag inser nu att en sådan fråga borde ha 

funnits), så ringde jag teorilärarna vid två av de skolor som erbjudit teori längst, det 

vill säga mer än 10 år, för att höra med dem om deras erfarenhet i frågan. 

Kommunerna som dessa lärare verkar i är av skilda storlekar vad gällande 
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invånarantal. Gemensamt svarade de att anmälningarna till kurserna oftast var 

betydligt fler än de som i slutändan gick kursen. Däremot så menade läraren i den 

mindre kommunen att anmälningarna inför nästa år ser bra ut och att intresset i den 

kommunen har ökat. I den större kommunen fanns däremot en markant minskning av 

elever. Detta p.g.a. att gymnasieskolans estetiska program har tagit bort teoriprovet i 

sin ansökan sen ett par år tillbaka. Förr hade läraren 4 grupper samt elever på kö till 

teoriundervisningen. Nu har läraren endast en elev. Här ser vi alltså att 

intagningsproven till det estetiska programmet har stor betydelse för efterfrågan. Kan 

det vara så för fler kommuner?  

 

Ett vikande intresse för musikteoriundervisning bland eleverna vid landets 

musik- och kulturskolor är med stor sannolikhet en bidragande orsak till att 

kunskaperna i ämnet sjunker. Den intressanta följdfrågan, vad detta 

avtagande intresse kan bero på, kan jag inte närmare gå in på här (den kräver 

en separat studie), men jag kommer att reflektera över frågan i uppsatsens 

avslutande kapitel 4.9.  

 

Kan det finnas fler orsaker? Är lektionstiden för knapp i förhållande till gruppstorlek? 

Är lärarnas kompetens otillräcklig? Kan bristen på styrdokument vara en bidragande 

orsak? Är sättet att rekrytera/marknadsföra ämnet bristfälligt? Låt oss börja med den 

första frågan: Om vi tittar på teori som eget ämne så verkar inte undervisningstiden 

har någon påverkan. Lektionstider på 40-60 minuter är, enligt mig, rimliga. Jag har 

själv undervisat på en folkhögskola och haft grupper i musikteori. På en 60-

minuterslektion brukar jag hinna gå igenom gamla läxor (om de inte är alltför 

omfattande), ta upp nya saker och prata om nya läxor. Jag har inte heller fått intrycket 

av de lärarna som svarat att de tycker att tiden är för knapp. 

 

Är lärarnas kompetens otillräcklig? Gör det något att lärarna inte är fullt behöriga? 

Det finns en tvetydighet om vad en behörig lärare är bland de svar jag analyserat. Det 

verkar som att flera lärare som undervisar i musikteori inte har full behörighet i 

ämnet. Vid diskussioner med skolkamrater så är ämnet musikteorimetodik av stor vikt 

och bör ses som nödvändig vid undervisning av ren musikteori. Ser vi istället på 

svaren av min undersökning så menar många att den kunskap läraren får med sig efter 

åren på högskolan räcker väl för att väcka intresse och lära ut saker på en 
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grundläggande nivå. Detta kan ha en viss betydelse men eftersom jag inte undersökt 

det närmare så kan jag inte dra någon generell slutsats. Detta kräver en observation av 

olika lärare och deras lektioner.  

 

Är sättet att rekrytera/marknadsföra ämnet bristfälligt? Alla skolor med musikteori 

genomför någon typ av rekrytering, muntlig, via foldrar eller hemsidor. Där kan jag 

inte se något som skulle ge en förklaring på det låga elevintresset. Istället kanske vi 

bör se över hur vi lägger fram musikteori som ämne, både muntligt och i skrift. 

 

Dessa tre frågor har nog inte en avgörande roll i orsaken varför nivån sjunker, 

lektionstiden allra minst. Vi måste nog istället satsa på att visa varför det är viktigt 

och inte bara visa att det finns tillgängligt. Här kan lärarnas behörighet och 

rekrytering till ämnet spela in. Men detta skulle behöva undersökas närmare för att 

kunna dra någon slutsats.  

  

Kan bristen på styrdokument vara en bidragande orsak? I jämförelse med 

gymnasieskolan, och det som Zimmerman Nilsson84 skriver i sin forskningsstudie, så 

styrs inte innehållet av skrivna mål. Få skolor har riktlinjer att följa. Då musikteori, 

enligt Hanken och Johansen85, tillhör Musik som kunskapsämne, så borde det vara 

lättare att, just i detta ämne, skapa riktlinjer. Här skulle det behövas göras en 

jämförelse mellan musik- och kulturskolor som har egna skrivna mål för 

verksamheten och skolor utan skrivna mål, alternativt jämföra musikteorikurserna i 

den kommunala musik- och kulturskolan, och kurserna i Gehörs- och musiklära på 

gymnasiet, för att se vad styrdokumenten har för verkan. 

 

Till intagningsprovet 2011 hade Satslärans klassiska del bytt namn till Visstil. Detta 

är kanske en indikation på förändringar ur ett genreperspektiv som behöver/kommer 

att breddas. I Anna Larssons bok kan vi läsa att om utvecklingen av musikstilar som 

letat sig in i skolorna.86 Både folkmusik och jazz har blivit etablerade vid de svenska 

                                                 
84 (2009) Musiklärares val av undervisningsinnehåll – En studie om undervisning i ensemble och 
gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan 
85 (1998) Musikkundervisningens didaktikk 
86 (2007) Musik, bildning utbildning – Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska 
utbildningar 1930-1978 



 55 

musikhögskolorna. Flera i min undersökning säger att de försöker vara så 

genremässigt breda som möjligt i sin undervisning.  

 

När det gäller integreringen av musikteori i elevers instrumentallektioner, så är svaren 

relativt tydliga. Många svar pekar på att lärarna försöker men oftast är det 

tidsaspekten som hindrar. Intressant är också att Schenck inte tar upp något 

musikteoretiskt i sin metodikbok som förövrigt vi på Ingesund har haft som 

studielitteratur. Detta skulle behöva undersökas mer och kommer också att göras 

under 2011.87 Men jag kommer även att diskutera lite i min reflektion kapitel 4.9. 

 

När det handlar om ämnesinnehåll så verkar det förekomma samma typ av innehåll 

både på gymnasiet och på musikskolan, framförallt musiklära, gehörslära och 

harmonilära. Betyder det att nivån på musikskolan och estetgymnasiet är densamma? 

Detta kräver en mer ingående undersökning innan vi kan dra några slutsatser.  

 

4.8.1 Sammanfattning 

Ett minskat utbud av musikteoriundervisning vid landets musik- och 

kulturskolor kan inte ses som en huvudorsak till de vikande teorikunskaperna 

hos dem som söker till musikhögskolorna. Däremot är det sjunkande intresse 

för teoriämnet bland eleverna med stor sannolikhet en viktig orsak.  

 

 

4.9 Avslutande Reflektioner 

 

Hänger då detta ihop med antagningsnivån till högskolan?  

 

När det gäller musikteori verkar det vara intresset som styr. Vår uppgift som 

pedagoger bör vara att stimulera detta intresse, lyfta det till ytan och prata om vikten 

av teoriundervisning tidigt i sitt musicerande. Den instrumentalspecifika teorin bör 

integreras och prioriteras i den enskilda undervisningen. Men då tiden för 

instrumentallektionen är knapp så får läraren försöka så gott det går (vilket jag också 
                                                 
87 Inom ramen för ett Examensarbete på musikhögskolan Ingesund. 
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hoppas och tror att lärare idag gör). Musikteori är inget ämne utanför musiken eller 

instrumentet, utan en del av den. Genom att integrera instrumentet på teorilektionerna 

så får eleven en djupare förståelse för musikteorin. Tyvärr verkar inte det vara en 

självklar inställning. I Robert Schencks bok kan vi inte se något om teorins vikt i det 

självständiga musicerandet.88 Kanske detta är en indikation på en allmän inställning? 

Eftersom denna bok används som metodikbok vi musikhögskolan Ingesund så kanske 

det är fler som har anammat detta sätt att tänka. Även tidningsartiklarna indikerar på 

ökad gehörsmässig utlärning av musik. Dock skriver Schenck i sin inledning att ingen 

metodikbok kan vara heltäckande och det är inte meningen att boken ska ge exakta 

svar.  

 

Jag vet inget om huruvida lektionstiden har minskats, men däremot är det idag vanligt 

att ha en elev 20 min och 2 elever 30 min. Men om detta påverkar 

musikteorikunskaperna i stort kan jag inte svara på.  

 

Ett alternativ till systematisk integrering av teori skulle då kunna vara att alla elever 

får teoriundervisning, uppdelade efter instrument, där man kan börja med att prata om 

instrumentspecifika begrepp, som sedan kan integreras i det egna spelet. En kurs som 

kanske vidare övergår i allmän musiklära, harmonilära och gehör. Denna kurs 

behöver inte vara särskilt lång, till exempel 30 min/vecka, och gärna schemamässigt 

placerad intill orkesterrepetition eller spelgrupp för att föräldrar och elever inte 

behöver passa tider flera dagar. Men då jag inte har flera års erfarenhet som 

undervisande lärare på musik- eller kulturskolan så kanske detta endast är ett 

drömscenario.  

 

Då musikteoriutbudet i Sverige verkar ha hållit sig relativt oförändrat under den 

senaste 10-årsperioden, så bör inte det vara en orsak till att fler elever söker med 

otillräckliga kunskaper. Detta är dock svårt att svara på då vi inte vet hur de övriga 

121 skolorna skulle ha svarat.89 Det kan finnas fler skolor som har haft musikteori i 

sitt utbud men av olika anledningar tvingats lägga ner detta. Men vi skulle också 

behöva jämföra dessa svar med hur många skolor totalt som har skapat teorikurser 

                                                 
88 R. Schenck 2000 Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger 
89 Då två skolor svarat dubbelt så är det i realiteten 169 skolor som har svarat. Det gör att externa 
bortfallet är 121. (290-169=121) 
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under de senaste 10 åren. Det vi skulle behöva veta är: Hur många skolor har haft 

musikteori i sitt utbud men tvingats lägga ner?  

 

Det förekommer även olika uppfattningar om vad en behörig teorilärare är, vilket inte 

alltid behöver vara negativt. I små kommuner är det en fördel att kunna undervisa i så 

många ämnen som möjligt för att öka utbudet. Men är det alltid till gagn för den 

enskilda eleven? Tittar vi på skolor som svarat att de har behöriga lärare, så hittar vi 

fler skolor och fler lärare på de skolor som annars inte erbjuder musikteori. Är det 

verkligen så eller är det synen på en behörig teorilärare som varierar mer på skolor 

utan musikteori än på skolor med musikteori?  

 

Vi skulle även behöva undersöka närmare kvaliteten på musik- och kulturskolans 

teoriundervisning. Material, gruppernas storlek, kunskapsmässigt spretiga grupper 

och lärarens förmåga att förmedla och inspirera. Lite av detta har jag undersökt, men 

inte gått på djupet.  

 

I mitt resultat har vi sett bevis på existerande teoriundervisning, men inga elever.  

Vad beror det sviktande intresset på?  

 

Det kanske är så att teoriundervisningen bör ändra form, men ändå försöka uppnå 

samma resultat som tidigare. Vi har kanske inte anpassat oss till det IT-samhälle som 

vi lever i. Vi måste kanske fundera på hur vi med hjälp av till exempel Internet och 

datorer, kan väcka elevernas intresse för musikteori men även uppnå ett bra resultat. 

Internet kanske är framtidens sätt att undervisa. Detta är något som vi kanske bör titta 

närmare på och kanske också ta i beaktande för framtida upplägg av musikteorin.90 Se 

citat på s 44.  

 

Kan det sviktade intresset ha något med de gehörsbaserade undervisningsmetoderna 

att göra? Inom den klassiska musiken är det en självklarhet att du bör kunna noter, 

tolka symboler, tonartsbeteckningar mm. då det är en stor det i ett 

orkestersammanhang. Här hittar vi även 4-stämmig sats, som innehåller många regler 

för hur musiken får skrivas. Enlig Anna Larsson så har den klassiska musiken också 
                                                 
90 F. Andersson & D. Hedmark (2011) Digitala verktyg i musikundervisningen – En kvalitativ 
undersökning om några lärares användande av digitala verktyg 
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länge ansetts som en finare musik.91 Idag har folkmusiken som genre växt och är en 

viktig del i musikskolan och även på högskolan. Denna gehörsbaserade 

musiktradition kräver inte god notläsningsförmåga har inte heller en lika självklar 

teoritradition. Arrangemang förekommer i allra högsta grad, men oftast gehörsbaserad 

och inte alls efter de regler som den 4-stämmiga satsen har, till exempel 

kvintparalleller är väl använt i folkmusik, men ska undvikas i det klassiska 

arrangemanget. Även populärmusiken är till stor del gehörsbaserad och kräver endast 

symbolkunskaper i form av ackordbeteckningar. Där pratas det ofta om plankning av 

låtar som oftast är en helt gehörsbaserad metod. I de artiklar jag tidigare nämnt så 

finns det en tendens till att gehörsundervisningen är det mest prioriterade idag. Det 

innebär att vi inte använder alla delar av musikteorin. Inom både pop/rock och 

folkmusik så finns inte den Italienska termologin (allegro, andante, forte, piano, 

crescendo och så vidare) som är en så självklar del i den klassiska musiken. Några 

teorilärare på musikhögskolan menar också att kunskaperna i musiklära är det som 

sjunkit mest i nivå, men den rytmiska kunskapen finns. Tidigare när undervisningen 

mest byggde på teori och notkunskaper så var detta i sig för enformigt. I Anna 

Larssons bok kunde vi även läsa att instrumentet hade mindre betydelse än förståelsen 

av musik men att detta sedan övergick på 60-talet till att handla mer om gehöret.92 Jag 

tror att vi idag istället gått för långt åt det hållet och fokuserar endast på spelandet, 

utan en teoretisk förståelse. Kan det vara så att vi förutsätter att musikteori endast hör 

samman med klassisk musik? Eftersom den klassiska musiken har längre historia så 

är teorin mer självklar. Men jazzteori har numera också befäst sin status som ämne. 

Teorin inom folkmusik är på väg, men liksom teori inom populärmusiken så skulle de 

behöva befästa sig som lika betydelsefulla ämnen som den klassiska musikteorin. Om 

musikteoriundervisningen försvinner och anses mindre viktig, var ska vi då hitta 

kompositörer för symfoniorkestrar, popgrupper, jazzensembler eller dylikt? Vi kanske 

måste hitta en tidigare breddning även inom musikteori för att uppmärksamma vikten 

av denna, även om eleven inte studerar klassisk musik.  

 

Teoriundervisning i tidigt skede skapar en större möjlighet till antagning på estetiska 

programmet, folkhögskolor eller högskolor. Men enligt en av de uppringda lärarna så 
                                                 
91 (2007) Musik, bildning utbildning – Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska 
utbildningar 1930-1978 
92 (2007) Musik, bildning utbildning – Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska 
utbildningar 1930-1978 
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försvann intresset för musikteori i samband med att teoriprovet på estetiska 

programmet togs bort. Hon berättade att antagningsproven var sporren för att läsa 

musikteori och när det senare började så insåg eleverna att det var roligt och 

intressant. Detta kanske är en stor orsak till att musikteorin försvunnit på många 

ställen: minskat intresse för att intagningsproven tagits bort. Här kan vi se tendenser 

till en negativ spiral: Intresset för och kunskapen om musikteori år lågt, men sporren 

att ta sig in på ett estetgymnasium gör att det finns elever som vill lära sig. Sen tas 

antagningsproven bort och intresset och kunskaperna minskas ytterligare.  

När det handlar om frågan om vilket undervisningsmaterial som används så är det för 

mig föga förvånande när minst 40 av 53 skriver att de använder eget material. Vad 

kan detta bero på? En aspekt kan vara att det finns en lag på hur mycket läraren får 

kopiera i tryckta läroböcker. Är läraren inte intresserad av att följa boken från början 

till slut så kanske det inte kan begäras att eleverna ska köpa materialet (eleven kanske 

inte har råd att köpa boken). Det kanske är så att lärarna anser att de kan 

individualisera mer om de helt själva får styra materialet. Boken kanske går för fort 

eller för långsamt fram, beroende på nivån på eleverna. Avsaknaden av styrdokument 

kan göra att lärare på musik- och kulturskolan har lättare att anpassa innehållet efter 

eleverna. Men samtidigt leder detta till en större variation i lektionsupplägg. Mår den 

kommunala musik- och kulturskolan bra av skrivna mål eller blir upplägget för styrt 

och för likt grundskolan och gymnasiet? 

 

Den frågan jag också vill ställa är ifall musikintresserade människor måste gå vägen 

via folkhögskola eller estetgymnasium för att få tillräcklig musikteoretisk kunskap? 

Jag tror att, och har även sett exempel på, studenter som är duktiga musiker men får 

ingen plats på högskolan på grund av bristande teoretiska kunskaper.  

 

Min första tanke när jag såg resultatet var i alla fall positivt då jag trodde betydligt 

färre skolor i Sverige erbjöd musikteori. Det verkar även finnas ett intresse att 

diskutera ämnet musikteori i musikskolan, vilket jag hoppas detta arbete kan bidra till. 

Jag upplever att jag med denna uppsats har väckt fler frågor än jag fått svar på. Många 

frågor har också uppkommit om varför jag inte ställt fler frågor om till exempel 

förändring av innehållet över tid, lärarnas behörighet över tid, varför skolor inte kan 

erbjuda musikteori vid särskilda tillfällen, frågor om folkhögskolans betydelse, 

estetiska programmets betydelse, etcetera. Den medvetna och omedvetna 
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begränsningen av dessa frågor handlar om undersökningens omfång eller att jag under 

bearbetningen av enkätsvaren hittade fler obesvarade frågor.  

 

Vidare skulle intressanta forskningsområden kunna vara: observation av musik- och 

kulturskolors teoriundervisning, små skolors upplägg av teoriundervisning, att skapa 

intresse, se hur lärare arbetar med musikteori integrerat i den enskilda 

undervisningen,93 Internet och datorer i undervisningen,94 musikteori i ett historiskt 

perspektiv, folkhögskolornas betydelse samt relationen mellan intagningsprov till 

estetiska programmet och utbudet av musikteori i musikskolan. 

 

Allt detta gör att det kan vara svårt att dra någon slutsats om detta har någon relation 

till högskolan och dess intagning. Vi kanske idag har andra kunskaper inom musik 

som borde tas med vid antagning till högre musikutbildning?  

 

Jag vill avsluta denna uppsats med ett citat som vi som framtida musiklärare måste ta 

i beaktande och som på sätt och vis sammanfattar mitt resultat. 

 
För att kunna behålla eleverna (våra jobb samt verksamheten vid musik- och 
kulturskolan) tvingas vi anpassa oss till elevernas önskningar.95  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Examensarbete under konstruktion. Kommer under 2011 
94 F. Andersson & D. Hedmark (2011) Digitala verktyg i musikundervisningen – En kvalitativ 
undersökning om några lärares användande av digitala verktyg 
95 K. Holmberg, 2010, s 172  
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6. Appendix 

 

6.1 Deltagande skolor (Kommuner i bokstavsordning) 

 
Alvesta 
Aneby 
Arboga 
Arvidsjaur 
Arvika 
Askersund 
Bengtsfors 
Berg 
Bjurholm 
Bjuv 
Bollnäs 
Borgholm 
Borlänge 
Borås 
Botkyrka 
Bräcke 
Burlöv 
Dals-Ed 
Danderyd 
Dorotea 
Eda 
Emmaboda 
Enköping 
Eskilstuna 
Eslöv 
Falkenberg 
Falköping 
Falun 
Finspång 
Färgelanda 
Gagnef 
Gislaved 
Gotland 
Grästorp 
Gullspång 
Göteborg (Angered och   
Askim/Frölunda/Högsbo) 
Götene 
Habo  
Hagfors 
Hammarö 
Haninge 
Haparanda 

Heby 
Herrljunga 
Hjo 
Hofors 
Hylte 
Håbo 
Härnösand 
Höganäs 
Höör 
Järfälla 
Jönköping 
Kalix 
Kalmar 
Karlskoga 
Karlstad 
Kinda 
Kiruna 
Klippan 
Knivsta 
Kramfors 
Kristinehamn 
Kungälv 
Köping 
Laholm 
Landskrona 
Lessebo 
Lidköping 
Lilla Edet 
Linköping 
Lomma 
Luleå 
Lycksele 
Lysekil 
Malung-Sälen 
Malå 
Markaryd 
Mellerud 
Motala 
Mullsjö 
Munkedal 
Mönsterås 
Mörbylånga 
Nacka 
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Nordmaling 
Norrköping 
Norrtälje 
Nybro 
Nynäshamn 
Nässjö 
Osby 
Oxelösund 
Partille 
Piteå 
Ragunda 
Rättvik 
Sandviken 
Sigtuna 
Simrishamn 
Sjöbo 
Skara 
Skellefteå 
Skinnskatteberg 
Skurup 
Skövde 
Sollentuna 
Solna 
Sotenäs 
Staffanstorp 
Stenungsund 
Stockholm 
Storfors 
Strömstad 
Sundbyberg 
Sunne 
Svedala 
Svenljunga 
Sävsjö 
Söderhamn 
Söderköping 
Tanum 
Tibro 
Tidaholm 
Tjörn 
Tomelilla 
Torsby 
Tranemo 
Tranås 
Trosa 
Tyresö 
Täby 
Töreboda 
Uddevalla 
Ulricehamn 

Umeå 
Upplands-Bro 
Uppsala 
Uppvidinge 
Vadstena 
Vallentuna 
Vansbro 
Vara 
Vellinge 
Vetlanda 
Vilhelmina 
Vingåker 
Vänersborg 
Vännäs 
Värmdö 
Värnamo 
Västervik 
Växjö 
Ystad 
Åre 
Årjäng 
Åstorp 
Åtvidaberg 
Älmhult 
Älvdalen 
Älvkarleby 
Ängelholm 
Ödeshög 
Örebro 
Österåker 
Östhammar 
Östra Göinge 
Övertorneå 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



6.2 Missivbrev samt tackbrev 

 
 
 
Från: Lotta Forsén <lotta.forsen@gmail.com> 
Ämne: Hej! 
Datum: 26 mars 2011 10.18.15 CET 
Till: Lotta Forsén lotta.forsen@gmail.com 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Lotta Forsén och går mitt sista år på musiklärarutbildningen på musikhögskolan 
Ingesund. Jag hoppas att ni vill ta er tid att svara på denna enkät som ligger till grund för mitt 
examensarbete. Arbetet ska kartlägga hur vanligt förekommande musikteoriundervisningen är på 
Svenska musik- och kulturskolor och om det har förändrats över tid. Ingen enskild skola nämns 
vid namn utan skolans medgivande. Med musikteori menar jag grundläggande musiklära (d.v.s. 
intervall, rytm, klaver, ackord, kvintcirkeln, tonarter, föredragsbeteckningar mm.) och/eller 
satslära (harmonilära och eventuellt kontrapunkt). De flesta av frågorna är kategori- eller 
alternativfrågor där ni kryssar i ett eller flera alternativ. Möjligheten för er att komplettera med 
egna kommentarer finns dock. Om det är så att musikteori finns på er skola så rekommenderar 
jag att teoriläraren svarar på enkäten, om inte så kan du som rektorn eller annan insatt person 
svara. Det är viktigt att få svar av båda alternativen.  
 
För att komma till enkäten tryck på länken eller gör så här: Markera och kopiera länken och 
klistra in i adressfönstret på din web-läsare. 
 
Enkätens adress: 
http://asp.artologik.net/kau/qr/surveys/musikteori.htm 
 
När du är klar, tryck på Skicka enkät i nedre högra hörnet. 
 
Jag hoppas att ni vill bidra med era svar och er tid. Är ni intresserad av resultatet så kontakta mig 
via mail. 
 
 
Mvh 
Lotta Forsén, Musikhögskolan Ingesund 
lotta.forsen@imh.kau.se 
Telefon 073-042 00 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från: Lotta Forsén <lotta.forsen@gmail.com> 
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Ämne: Tack! 
Datum: 5 april 2011 13.36.34 CEST 
Till: Lotta Forsén <Lotta.forsen@gmail.com> 
 
 
För intresse för min enkät. Det är nu stängd och jag ska börja sammanställa era svar. Hela 171 
svar har jag fått! 
 
Ett förtydligande: Uppgifterna är anonyma och inte ens jag vet vem som svarat vad. Det kommer 
användas i min examensuppsats på musiklärarprogrammet på Ingesund. 
 
Vill du veta vad jag kommer fram till så kan jag skicka min färdiga uppsats, förhoppningsvis i 
Juni.  
 
Ni som hört av er om intresse kommer alltså få svar i Juni. 
 
 
Tack än en gång! 
 
 
Mvh 
Lotta Forsén 
Musikhögskolan Ingesund 
lotta.forsen@imh.kau.se 
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Hej!  
Föreliggande enkät syftar till att kartlägga hur vanligt förekommande 
musikteoriundervisningen är på Svenska musik- och kulturskolor och om det har 
förändrats över tid. Med musikteori menas grundläggande musiklära (d.v.s. intervall, 
rytm, klaver, ackord, kvintcirkeln, tonarter, föredragsbeteckningar mm.) och/eller 
satslära (harmonilära och eventuell kontrapunkt). 
 
1 Ort ______________________ 
 
2 Antal invånare i kommunen (skriv utan mellanslag) ____________________ 
 
3 Är ni?  

o Kulturskola  
o Musikskola  
o Om annat, specificera ___________________ 

 
4 Antal elever i musik-/kulturskolan __________________ 
 
5 Har ni någon valbar fördjupningskurs eller liknande, som riktar sig till elever 
som eventuellt siktar mot högre musikstudier? 

o Ja   
o Nej 

Egna kommentarer _____________________________________________________ 
 
6 Finns musikteori som eget valbart ämne på Er musik- eller kulturskola? 

o  Ja 
o  Nej (fortsätter automatiskt på fråga 22) 

 
7 Hur många år har ni erbjudit musikteori som valbar kurs/ämne? 

o  1-3 år 
o  4-6 år 
o   7-9 år 
o  10 år eller längre 

 
8 Från vilken årskurs erbjuds teoriundervisning? 

o  1-3  
o  4-6  
o  7-9  
o  Enbart gymnasium 

 
9 Ställs några förkunskapskrav t.ex att man haft instrumental/vokal 
undervisning? 

o  Nej  
o  Ja, Specificera __________________ 

 
10 Hur är undervisningen utformad? Finns det olika nivågraderade kurser 
såsom Nybörjare, Fortsättare eller dylikt? 
 
____________________________________________________________ 
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11 Vad är huvudinnehållet på dessa lektioner? Du får markera flera alternativ 
(för att göra det måste du hålla in kringla (cmd) på Mac och Ctrl på PC) 

o  Musiklära  
o  Gehörslära  
o  Arrangering  
o  Harmonilära 

Om annat, specificera ___________________________________________________ 
 
12 Vad använder ni för undervisningsmaterial? (Läroböcker, kompendier, eget 
material etc.) 
 
 
13 Hur många elever läser musikteori hos Er? (Totalt) 

o  1-5  
o  6-10  
o  11-15  
o  16-20  
o  21- 

Egna kommentarer 
 
 
14 Hur många elever deltar i varje undervisningsgrupp? 

o  2-4  
o  5-7  
o  8-10  
o  fler än 10 

Egna kommentarer 
 
 
15 Vilken är lektionstiden per grupp (vecka)? (Om lektionstiden kan skifta p.g.a. 
antalet deltagare eller olika nivåer, så precisera detta) 
 
 
16 Om en elev visar ett speciellt intresse eller begåvning för teoriämnet, har ni då 
möjlighet att erbjuda enskild undervisning och hur mycket tid kan ni då 
avsätta? 

o  Nej 
o  Ja: Hur mycket tid? min/tim _____________________ 

 
17 Är teoriundervisningen kopplad till olika genrer såsom jazzharmonik (eller 
från en viss nivå)? 
 
 
18 Är teoriundervisningen praktiskt relaterad, d.v.s. får eleverna framföra sina 
arbetsuppgifter (satsövningar, harmoniseringar, arrangemang m.m.) på 
instrument och sång? 

o  Ja  
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o  Nej (hoppar automatiskt till fråga 20) 
 
 
19 Om ja på fråga 18: Precisera 
 
 
20 Finns någon ämnesplan för musikteorin med riktlinjer gällande innehåll etc.? 
 
 
21 Hur rekryterar ni nya elever till teoriämnet? Hur motiverar och marknadsför 
ni utåt? 
 
 
Nu följer sex frågor (nr. 22-27) som riktar sig till de som på fråga 6 svarat att de 
INTE har musikteori. Ni som erbjuder undervisning i musikteori och har 
besvarat frågorna 7-21 klickar på knappen härintill för att komma vidare till 
fråga 28. 
 
22 Varför inte? Du får markera flera alternativ (för att göra det måste du hålla 
in kringla (cmd) på Mac och Ctrl på PC) 

o  Inget elevintresse  
o  Ingen behörig personal  
o  Inga ekonomiska resurser 

Om annat, specificera 
 
 
23 Har ni under den senaste 10-års perioden haft teoriundervisning som senare 
försvunnit från Ert utbud? 

o  Nej (fortsätter automatiskt på fråga 26)  
o  Ja: Vilket år fanns det senast? ______________________________________ 

 
24 Hur många år (ca) fanns ämnet innan det försvann? 

o  1-3  
o  4-6  
o  7-9  
o  10 år eller längre 

 
25 Varför togs det bort? 
 
 
26 Skulle Ni kunna tänka er att införa musikteori om ekonomiska resurser 
fanns? 

o  Ja  
o  Nej: varför inte _________________________________________ 

 
27 Om eleverna frågar om teoriundervisning inför antagningsprov (estetiska 
programmet, folkhögskola, högskola) går det då att ordna? 

o  Ja  
o  Nej  
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o  Eventuellt 
 
Följande avslutande frågor besvaras av samtliga 
 
28 Har du någon uppfattning om i vilken mån de enskilda instrumentallärarna 
använder sig av systematisk teoriundervisning i de enskilda 
instrumentallektionerna? 
 
 
29 Finns det någon bland era anställda som har behörighet som teorilärare 
(d.v.s. haft det som ett huvudämne i sin utbildning)? 

o  Nej  
o  Ja 

Egna kommentarer_____________________________________________________ 
 
30 Om ja på fråga 29: Hur många? 
 
 
31 Är det något av relevans som jag har missat som du vill dela med dig av? 
 
 
 
Tack... 
...för ni har bidragit med era svar och er tid. För att skicka in enkäten tryck på Skicka 
enkät i nedre högra hörnet. Är ni intresserad av resultatet så kontakta mig via mail.  
 
Mvh Lotta Forsén,  
Musikhögskolan Ingesund 
lotta.forsen@imh.kau.se  
Telefon 073-042 00 09 
 


