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Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att,	  med	  inspiration	  av	  etnografiska	  tillvägagångssätt,	  ut-‐
forska	  hur	  några	  lärare	  utformar	  sin	  undervisning	  i	  ämnet	  musikteori	  (och	  gehör)	  på	  
gymnasial	  nivå,	  med	  fokus	  på	  framförallt	  balans	  mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  mo-‐
ment.	  Den	  litteratur	  som	  tas	  upp	  i	  uppsatsens	  bakgrund	  beskriver	  hur	  elever	  eller	  lärare	  
kan	  utföra	  olika	  läroböckers	  övningar,	  dels	  med	  hjälp	  av	  praktiska	  verktyg,	  dels	  utifrån	  
teoretiska	  resonemang.	  Den	  tidigare	  forskning	  som	  tas	  upp	  handlar	  om	  elever	  och	  lära-‐
res	  syn	  på	  ämnet	  gehörs-‐	  och	  musikteori.	  De	  forskningsmetoder	  som	  har	  använts	  i	  före-‐
liggande	  studie	  utgår	  ifrån	  ett	  etnografiskt	  perspektiv	  med	  deltagande	  observation,	  där	  
forskaren	  befinner	  sig	  i	  fält	  med	  aktörer	  som	  skall	  observeras	  i	  sin	  naturliga	  miljö.	  Re-‐
sultatet	  är	  uppdelat	  i	  tre	  teman:	  Inledning	  och	  handlingsförlopp,	  Praktiskt	  delaktighet	  
samt	  Lärarnas	  arketyper.	  Temat	  Inledning	  och	  handlingsförlopp	  belyser	  hur	  lärarna	  på-‐
börjar	  sin	  lektion,	  vilka	  uppgifter	  som	  tilldelas	  eleverna	  och	  hur	  lärarna	  avslutar	  lekt-‐
ionerna.	  I	  temat	  Praktisk	  delaktighet	  presenteras	  de	  praktiska	  moment	  som	  förekom	  i	  
undervisningen:	  dialog,	  diskussion	  och	  aktivt	  lyssnande.	  Temat	  Lärarnas	  arketyper	  fo-‐
kuseras	  på	  olika	  roller	  som	  lärarna	  faller	  in	  i	  vid	  olika	  situationer:	  bergsklättraren,	  mäs-‐
tare	  och	  lärjunge,	  samt	  bollplank.	  I	  diskussionen	  jämförs	  resultatet	  med	  tidigare	  forsk-‐
ning	  samt	  litteratur.	  I	  diskussionen	  dras	  även	  några	  slutsatser	  och	  avslutningsvis	  besk-‐
rivs	  arbetets	  betydelse	  samt	  hur	  det	  kan	  användas	  i	  fortsatt	  forskning.	  
	  
Nyckelord:	  Etnografisk	  metod,	  gehörs-‐	  musikteori,	  observation,	  teoretiskt,	  praktiskt.	  
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The	  purpose	  of	  this	  essay	  is,	  with	  inspiration	  from	  ethnographic	  method,	  to	  explore	  how	  
teachers	  design	  their	  lessons	  in	  the	  subject	  music	  theory	  at	  upper	  secondary	  school	  lev-‐
el,	  with	  focus	  on	  the	  balance	  between	  theoretical	  and	  practical	  element.	  The	  literature	  
that	  is	  presented	  in	  the	  background	  chapter	  describes	  how	  students	  or	  teachers	  can	  per-‐
form	  the	  exercises	  in	  the	  books,	  by	  using	  practical	  tools,	  as	  well	  as	  by	  using	  theoretical	  
arguments.	  The	  earlier	  research	  that	  is	  presented	  focuses	  on	  student’s	  and	  teacher’s	  
view	  on	  the	  subject	  music	  theory	  and	  ear	  training.	  The	  research	  methods	  that	  have	  been	  
used	  are	  based	  on	  an	  ethnographic	  perspective	  with	  participating	  observation,	  where	  
the	  researcher	  finds	  him	  self	  in	  a	  field	  with	  participants	  whom	  are	  to	  be	  observed	  in	  
their	  natural	  environment.	  The	  result	  is	  divided	  in	  three	  parts:	  Introduction	  and	  course	  
of	  actions,	  Practical	  participation,	  and	  Archetypes	  of	  the	  teachers.	  Introduction	  and	  course	  
of	  actions	  illustrates	  how	  the	  teachers	  begin	  their	  classes,	  what	  tasks	  they	  give	  the	  stu-‐
dents,	  and	  also	  how	  the	  teachers	  finish	  their	  classes.	  Practical	  participation	  presents	  the	  
practical	  elements	  that	  occurred	  during	  the	  classes.	  These	  elements	  were	  dialogue,	  dis-‐
cussion,	  and	  active	  listening.	  Archetypes	  of	  the	  teachers	  focuses	  on	  the	  different	  roles	  the	  
teachers	  takes	  during	  certain	  situations:	  the	  mountain	  climber,	  master	  and	  apprentice,	  
and	  the	  sounding	  board.	  In	  the	  discussion	  the	  result	  is	  compared	  to	  earlier	  research	  and	  
also	  to	  the	  literature.	  Some	  conclusions	  are	  also	  made	  in	  the	  discussion,	  At	  the	  end	  of	  the	  
study	  the	  importance	  of	  the	  essay	  is	  described	  as	  well	  as	  how	  it	  can	  be	  used	  in	  later	  re-‐
search.	  
	  
Keywords:	  Ethnographic,	  ear	  training,	  music	  theory,	  observation,	  theoretical,	  practical.	   	  
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Förord	  
Jag	  vill	  tacka	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  som	  har	  varit	  min	  handledare	  under	  arbetet	  och	  som	  
har	  fått	  stå	  ut	  med	  mina	  många	  mail	  och	  samtal	  under	  läsåret.	  Jag	  vill	  också	  tacka	  Emil	  
Löfling	  som	  har	  läst	  arbetet	  och	  gett	  mig	  feedback	  och	  som	  har	  stått	  ut	  med	  åtskilliga	  
diskussioner	  om	  arbetet.	  Martina	  Hed	  skall	  också	  nämnas	  som	  har	  fått	  stå	  ut	  med	  mina	  
humörsvängningar	  som	  arbetet	  har	  skapat	  hos	  mig	  samt	  många	  diskussioner	  kring	  ar-‐
betet.	  	  Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  de	  lärare	  som	  har	  ställt	  upp	  för	  att	  bli	  observerade	  och	  ana-‐
lyserade.	  Tack	  till	  er	  alla!	  
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1	  Inledning	  
I	  den	  här	  uppsatsen	  utforskas	  hur	  musikteorilärare	  utformar	  sin	  undervisning.	  Det	  
första	  kapitlet	  inleds	  med	  en	  kort	  presentation	  av	  min	  egen	  bakgrund	  följt	  av	  uppsatsens	  
syfte,	  problemställningar	  samt	  forskningsfrågor.	  	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Mitt	  intresse	  för	  musikteori	  väcktes	  redan	  under	  mina	  år	  på	  gymnasiet	  och	  folkhögsko-‐
lan	  där	  ämnet	  ingick	  i	  det	  estetiska	  programmet.	  På	  lektionerna	  lärde	  vi	  oss	  att	  läsa	  no-‐
ter,	  att	  förstå	  hur	  notsystemet	  fungerade	  och	  hur	  det	  var	  uppbyggt,	  hur	  ackord	  förhåller	  
sig	  till	  varandra	  och	  varför	  vissa	  ackord	  i	  följd	  efter	  varandra	  låter	  bra,	  medan	  andra	  
kombinationer	  inte	  låter	  lika	  bra.	  Vi	  hade	  även	  inslag	  av	  komposition	  och	  att	  skriva	  
stämmor	  till	  en	  given	  melodi.	  Med	  stor	  nyfikenhet	  utforskade	  jag	  musiklära,	  harmonik	  
och	  stämföring.	  Jag	  ville	  alltid	  upptäcka	  nya	  saker	  och	  bar	  på	  en	  dröm	  om	  att	  kunna	  hitta	  
egna	  metoder.	  Det	  jag	  saknade	  dock	  var	  moment	  där	  vi	  fick	  möjlighet	  att	  använda	  vårt	  
gehör	  som	  redskap	  att	  lyssna	  till	  skillnader	  mellan	  olika	  toner,	  det	  vill	  säga,	  att	  identifi-‐
era	  intervall	  och	  lära	  oss	  vad	  dessa	  heter,	  lyssna	  på	  ackord	  och	  leta	  oss	  fram	  på	  pianot	  
för	  att	  hitta	  liknande	  ackord	  samt	  att	  öva	  på	  att	  sjunga	  de	  toner	  som	  tillsammans	  bildar	  
ackord.	  	  
	  
När	  jag	  så	  började	  mina	  studier	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  fick	  jag	  erfara	  att	  gehörs-‐
momentet	  faktiskt	  kan	  ingå	  i	  ämnet	  musikteori.	  På	  musikhögskolan	  ansågs	  till	  och	  med	  
gehör	  vara	  så	  pass	  viktigt	  att	  det	  stod	  som	  ett	  helt	  eget	  ämne.	  En	  timme	  i	  veckan	  använ-‐
des	  till	  exempel	  enbart	  åt	  gehörsstudier.	  Under	  mitt	  andra	  år	  på	  musikhögskolan	  bör-‐
jade	  jag	  fördjupa	  mig	  i	  musikteori.	  Med	  mina	  tidigare	  erfarenheter	  av	  ämnet	  på	  gymna-‐
sium	  och	  folkhögskola,	  där	  ämnet	  musiklära	  och	  gehörslära	  gick	  under	  ett	  ämne	  som	  
kallas	  för	  GeMu	  (gehörs-‐	  och	  musikteori),	  märkte	  jag	  att	  det	  saknades	  metodböcker	  som	  
fokuserar	  på	  gehörslära	  samt	  praktiska	  övningar	  i	  ämnet	  musikteori.	  
	  
Under	  min	  gymnasietid	  var	  det	  satslära	  och	  fyrstämmig	  sats	  som	  låg	  i	  framkant	  för	  
undervisningen	  där	  ämnet	  gehör	  var	  inbakat	  i	  musikteorilektionerna.	  Lektionerna	  har	  
till	  exempel	  för	  min	  egen	  del	  sett	  ut	  på	  följande	  sätt:	  Läraren	  går	  igenom	  hur	  exempelvis	  
stämmor	  kan	  läggas	  i	  terser,	  vi	  studenter	  antecknar	  det	  som	  läraren	  säger	  och	  därefter	  
får	  vi	  en	  stencil	  med	  övningar	  vi	  skall	  fylla	  i.	  Vi	  fick	  dock	  inte	  höra	  något	  av	  de	  stämmor	  
vi	  skrivit	  ned	  utan	  vi	  gavs	  bara	  en	  visuell	  bild	  i	  form	  av	  en	  notskrift.	  Därmed	  fick	  jag	  inte	  
uppleva	  en	  koppling	  mellan	  det	  praktiska	  och	  teoretiska,	  vilket	  medförde	  att	  jag	  inte	  
kände	  mig	  delaktig	  eller	  engagerad.	  För	  att	  kunna	  känna	  delaktighet	  och	  engagemang	  
behöver	  jag	  således	  erfara	  en	  balans	  mellan	  teori	  och	  praktik.	  En	  fråga	  som	  därmed	  
väckts	  inom	  mig	  är	  hur	  balansen	  mellan	  teori	  och	  praktik	  i	  ämnet	  musikteori	  ter	  sig	  re-‐
dan	  på	  gymnasienivå,	  och	  det	  är	  just	  det	  som	  också	  den	  här	  uppsatsen	  handlar	  om.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Min	  erfarenhet	  är	  att	  det	  råder	  obalans	  mellan	  teori	  och	  praktik	  i	  ämnet	  musikteori	  på	  
gymnasienivå,	  vilket	  leder	  till	  att	  alltför	  många	  elever	  inte	  känner	  sig	  delaktiga	  och	  mo-‐
tiverade.	  Frågan	  är	  dock	  om	  det	  verkligen	  är	  så,	  råder	  det	  obalans	  mellan	  teori	  och	  prak-‐
tik	  i	  undervisningen	  i	  musikteori?	  På	  vilka	  sätt	  används	  olika	  metoder?	  Och	  utformar	  
lärare	  lektioner	  olika	  på	  gymnasium	  respektive	  folkhögskola?	  	  
	  



	   8	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att,	  med	  inspiration	  av	  etnografiska	  tillvägagångssätt,	  ut-‐
forska	  hur	  några	  lärare	  utformar	  sin	  undervisning	  i	  ämnet	  musikteori	  (och	  gehör)	  på	  
gymnasial	  nivå,	  med	  fokus	  på	  framförallt	  balans	  mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  mo-‐
ment.	  
	  
Studiens	  forskningsfrågor	  lyder:	  	  
	  

• Hur	  utformar	  två	  musikteorilärare	  sin	  undervisning	  på	  gymnasienivå?	  	  
	  

• Hur	  balanserar	  de	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment	  när	  de	  undervisar	  i	  ämnet	  
musikteori?	  	  
	  

Min	  förhoppning	  är	  att	  uppsatsen	  ska	  inspirera	  lärare	  i	  ämnet	  musikteori	  till	  att	  reflek-‐
tera	  över	  balansen	  mellan	  ämnets	  praktiska	  och	  teoretiska	  moment.	  Min	  önskan	  är	  
också	  att	  detta	  arbete	  ska	  bidra	  till	  vidare	  forskning	  inom	  området	  musikteori.	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  fokuseras	  på	  litteratur	  som	  har	  relevant	  innehåll	  för	  arbetets	  syfte,	  tidi-‐
gare	  forskning	  som	  har	  liknande	  syften	  som	  föreliggande	  arbete	  samt	  de	  teoretiska	  ut-‐
gångspunkter	  som	  utgör	  en	  grund	  för	  arbetet.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Litteraturen	  som	  presenteras	  består	  av	  tre	  böcker,	  Janssons	  (1995)	  Traditionell	  Harmo-‐
nilära,	  Donelians	  (2003)	  Training	  The	  Ear	  volume	  2	  samt	  Taylors	  (2000)	  Musikteori	  I	  
Praktiken.	  Litteraturen	  delas	  upp	  i	  praktisk	  och	  teoretisk	  ansats.	  Litteraturen	  med	  prak-‐
tiskt	  ansats	  innehåller	  en	  inledning	  som	  beskriver	  hur	  övningarna	  i	  litteraturen	  skall	  
utföras	  rent	  praktiskt.	  Litteraturen	  som	  har	  teoretisk	  ansats	  har	  inte	  en	  lika	  tydlig	  metod	  
kring	  hur	  övningarna	  skall	  utföras	  och	  ser	  på	  musikteori	  mer	  som	  ett	  kunskaps	  ämne	  än	  
en	  förlängning	  till	  det	  praktiska	  musicerandet.	  

2.1.1	  Litteratur	  med	  praktiskt	  ansats	  
Det	  finns	  ett	  flertal	  böcker	  i	  gehör-‐	  och	  musikteori	  som	  kan	  beskrivas	  utgå	  från	  praktisk	  
ansats.	  Här	  har	  jag	  valt	  att	  främst	  beskriva	  två	  böcker:	  En	  av	  Armen	  Donelian	  (2003),	  
Training	  The	  Ear	  volume	  2,	  och	  en	  av	  Roine	  Jansson,	  (1995)	  Traditionell	  Harmonilära.	  
Både	  Donelian	  och	  Jansson	  har	  skrivit	  flera	  gehörs-‐	  och	  teoriböcker	  för	  undervisning	  i	  
musikteori	  som	  jag	  här	  sorterar	  in	  under	  praktisk	  ansats.	  De	  två	  böcker	  som	  presenteras	  
här	  har	  valts	  ut	  för	  att	  jag	  anser	  att	  de	  har	  tydlig	  inledande	  text	  som	  förklarar	  hur	  re-‐
spektive	  bok	  skall	  användas	  och	  därmed	  också	  speglar	  författarnas	  praktiska	  förhåll-‐
ningssätt	  till	  ämnet	  gehör-‐	  och	  musikteori.	  
	  
Donelians	  (2003)	  bok,	  Training	  The	  Ear	  volume	  2,	  är	  inriktad	  på	  gehörslära	  medan	  Jans-‐
sons	  (1995)	  bok,	  Traditionell	  Harmonilära,	  rör	  ämnen	  såsom	  harmonilära	  och	  stämfö-‐
ring.	  Böckerna	  kompletterar	  varandra	  då	  de	  behandlar	  samma	  områden	  fast	  utifrån	  
olika	  tillvägagångssätt.	  Donelian	  talar	  om	  intervallidentifikation	  och	  att	  sjunga	  linjer	  
samt	  att	  identifiera	  ackord,	  medan	  Jansson	  önskar	  att	  elever	  sjunger	  och	  spelar	  stämmor	  
för	  att	  med	  hjälp	  av	  sitt	  gehör	  erhålla	  djupare	  insikt	  i	  den	  teoretiska	  kunskap	  en	  elev	  
har,	  kunskap	  som	  lärts	  in	  genom	  studerande	  av	  böcker	  eller	  föreläsningar.	  Den	  stora	  
skillnaden	  mellan	  dessa	  båda	  är	  att	  Janssons	  bok	  bygger	  på	  funktionslära1	  medan	  Do-‐
nelian	  som	  är	  amerikan,	  tar	  med	  sig	  sin	  kultur	  från	  USA	  och	  färgar	  sin	  bok	  efter	  jazzens	  
teori	  ”steganalys”.2	  	  
	  
Donelian	  (2003)	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  den	  studerande	  är	  medveten	  om	  vad	  som	  
händer	  gehörsmässigt.	  Donelian	  gör	  här	  skillnad	  på	  att	  imitera	  och	  att	  förlita	  sig	  på	  kun-‐
skap.	  Övningarna	  i	  hans	  bok	  kan	  spelas	  upp	  med	  hjälp	  av	  en	  medföljande	  CD-‐skiva,	  men	  
han	  önskar	  dock	  att	  eleverna	  inte	  använder	  sig	  av	  denna	  som	  ett	  substitut	  för	  boken,	  
utan	  mer	  som	  ett	  hjälpmedel	  vid	  svårare	  hinder.	  Donelian	  vill	  alltså	  att	  eleverna	  skall	  
klara	  av	  bokens	  alla	  gehörsövningar	  utan	  att	  först	  använda	  sig	  av	  CD-‐skivan.	  Eleverna	  
skall	  då	  helst	  använda	  sitt	  inre	  gehör	  samt	  identifiera	  intervallen	  för	  att	  sedan	  kunna	  
sjunga	  dem	  själv.	  Donelian	  föreslår	  att	  eleverna	  skall	  arbeta	  med	  hjälp	  av	  boken	  på	  föl-‐
jande	  sätt:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Funktionslära:	  Ett	  redskap	  inom	  musikteori	  som	  används	  för	  att	  analysera	  harmonik.	  
2	  Steganalys:	  Ett	  musikteoretiskt	  system	  som	  använder	  sig	  av	  romerska	  siffror	  för	  att	  identifiera	  ackord	  utifrån	  vilken	  
tonplats	  de	  har	  i	  en	  diatonisk	  skala.	  
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Proceed	  in	  the	  following	  manner:	  
	  
1)	  Read	  Chapter	  1	  in	  the	  book,	  and	  do	  the	  examples	  it	  contains	  to	  the	  best	  of	  your	  abil-‐
ity	  without	  the	  recording,	  taping	  yourself	  with	  a	  recording	  device.	  (If	  you	  have	  a	  part-‐
ner	  to	  work	  with	  that	  is	  even	  better.)	  
2)	  Then,	  listen	  to	  the	  recording.	  
(...)	  
3)	  If	  necessary	  go	  back	  and	  practice	  the	  examples	  which	  you	  did	  not	  do	  so	  well	  on.	  Re-‐
fer	  to	  the	  recording	  from	  time	  to	  time,	  always	  taping	  yourself	  and	  listen	  back,	  or	  check	  
with	  your	  partner.	  
4)	  When	  you	  are	  able	  to	  comfortably	  execute	  each	  example	  accurately,	  without	  relying	  
on	  the	  recording,	  then	  move	  on	  to	  the	  next	  chapter.	  
5)	  Continue	  with	  this	  methodical	  approach.	  Thus,	  you	  will	  establish	  a	  sure	  foundation	  
for	  your	  future	  progress.	  (Donelian,	  2003,	  s.	  18)	  
	  

Donelian	  (2003)	  beskriver	  här	  ovan	  hur	  han	  vill	  att	  en	  elev	  ska	  arbeta	  med	  bokens	  inne-‐
håll.	  Först	  ska	  eleven	  läsa	  igenom	  hela	  första	  kapitlet	  och	  sedan	  göra	  övningarna	  med	  en	  
partner	  eller	  ett	  piano.	  Därefter	  ska	  hen	  spela	  in	  sig	  själv	  för	  att	  lyssna	  och	  höra	  om	  hen	  
gjort	  rätt	  eller	  fel.	  CD-‐skivan	  är	  alltså	  endast	  tänkt	  att	  användas	  som	  ett	  facit	  först	  efter	  
att	  första	  kapitlet	  avklarats.	  Om	  en	  övning	  känns	  svår	  kan	  CD-‐skivan	  användas	  som	  stöd,	  
därefter	  ska	  eleven	  fortsätta	  lika	  noggrant	  igenom	  alla	  övriga	  kapitel.	  	  
	  
Roine	  Jansson	  (1995)	  presenterar	  ett	  koncept	  med	  en	  lärobok	  och	  tre	  arbetsböcker.	  I	  
läroboken	  förklaras	  varför	  övningarna	  är	  viktiga	  och	  hur	  övningarna	  ska	  utföras.	  Läro-‐
boken	  är	  uppdelad	  i	  tre	  olika	  kapitel:	  Harmonik,	  Harmonisering	  och	  Stämföring.	  
De	  tre	  huvudkapitlen	  betraktas	  som	  självständiga	  och	  fristående	  från	  varandra	  så	  att	  
den	  studerande	  kan	  börja	  arbeta	  med	  vilket	  kapitel	  hen	  behagar,	  samtidigt	  som	  de	  också	  
kan	  studeras	  parallellt.	  	  
	  
I	  kapitlet	  Harmonik	  förekommer	  ett	  flertal	  sång-‐	  och	  spelövningar	  i	  syfte	  att	  ge	  djupare	  
förståelse	  för	  harmoniska	  samband	  samtidigt	  som	  detta	  anses	  utveckla	  och	  stärka	  gehö-‐
ret.	  Jansson	  (1995)	  betonar	  alltså	  vikten	  av	  praktiska	  moment	  för	  att	  uppnå	  djupare	  för-‐
ståelse	  för	  de	  musikteoretiska	  kunskaper	  en	  elev	  lärt	  sig	  på	  andra	  sätt	  såsom	  via	  icke	  
praktiska	  källor	  som	  böcker	  eller	  föreläsningar.	  	  
	  
Enligt	  Jansson	  (1995)	  har	  harmonisering	  en	  indirekt	  påverkan	  på	  arrangering	  och	  ack-‐
ompanjemang	  varför	  han	  ägnar	  ett	  kapitel	  åt	  detta:	  Harmonisering.	  Jansson	  skriver	  där	  
bland	  annat:	  "Värdet	  av	  att	  kunna	  harmonisera	  kan	  inte	  nog	  betonas	  (s.	  8)".	  Genom	  att	  
förstå	  grunden	  av	  harmonisering	  och	  dess	  principer	  kan	  en	  elev	  enligt	  Jansson	  lära	  sig	  
att	  identifiera	  ackord	  samt	  ackordföljder	  genom	  att	  applicera	  sin	  teoretiska	  kunskap	  på	  
ackordspel.	  Jansson	  menar	  också	  att	  sång-‐	  och	  spelövningarna	  i	  kapitlet	  Harmonik	  även	  
kan	  användas	  i	  detta	  kapitel.	  	  
	  
Det	  sista	  kapitlet	  i	  Jansson	  (1995)	  bok	  är	  Stämföring.	  I	  detta	  kapitel	  understryker	  Jans-‐
son	  att	  de	  stämföringsövningar	  som	  beskrivs	  bygger	  på	  den	  gehörsmässiga	  praxis	  som	  
uppstått	  under	  1600-‐talet.	  Genom	  att	  skriva	  både	  flerstämmiga	  etyder	  och	  arrangemang	  
anses	  en	  elevs	  kunskap	  om	  satslära	  utvecklas.	  	  
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2.1.2	  Litteratur	  med	  teoretisk	  ansats	  
Eric	  Taylor	  (2000)	  har	  skrivit	  en	  arbetsbok,	  Musikteori	  I	  Praktiken,	  i	  musikteori	  som	  
också	  har	  översatts	  till	  svenska	  för	  att	  kunna	  användas	  i	  undervisning	  med	  yngre	  barn.	  
Den	  är	  skriven	  utifrån	  en	  annan	  ansats	  än	  Janssons	  och	  Donelians,	  det	  vill	  säga,	  teoretisk	  
istället	  för	  praktisk,	  då	  övningarna	  kan	  anses	  vara	  mer	  inriktade	  på	  musiklära	  än	  ge-‐
hörslära.	  Till	  denna	  bok	  medföljer	  inte	  någon	  CD-‐skiva	  som	  kan	  demonstrera	  ett	  lju-‐
dande	  exempel.	  Övningarna	  innefattar	  till	  exempel	  att	  en	  elev	  skall	  skriva	  dit	  notnamn	  
till	  en	  given	  melodi	  och	  vilken	  oktav	  noterna	  ligger	  i.	  Ett	  ytterligare	  exempel	  är	  att	  en	  
elev	  ska	  sätta	  ut	  taktstreck	  i	  en	  given	  melodi	  för	  att	  visa	  att	  hen	  förstår	  konceptet	  av	  un-‐
derdelning	  samt	  taktarter.	  Ett	  annat	  exempel	  visar	  att	  halvtakt	  (två	  slag	  per	  takt	  istället	  
för	  fyra)	  i	  ett	  givet	  tempo	  låter	  likadant	  som	  en	  fyrtakt	  i	  motsvarande	  halvtempo	  (om	  en	  
fyrtakts	  låt	  går	  i	  60	  slag	  per	  minut,	  så	  går	  en	  tvåtakts	  låt	  i	  120	  slag	  per	  minut).	  Taylor	  
skriver:	  "Trots	  olika	  skrivsätt	  låter	  dessa	  lika”	  (2000,	  s.	  9).	  	  
	  
Taylor	  (2000)	  beskriver	  även	  att	  de	  finns	  olika	  varianter	  av	  mollskalor,	  harmonisk	  och	  
melodisk	  mollskala.	  Båda	  nämns	  men	  därefter	  ber	  Taylor	  eleven	  att	  endast	  lära	  sig	  en	  av	  
de	  två	  skalorna	  i	  taget:	  	  
	  

I	  denna	  grad	  behöver	  du	  inte	  kunna	  båda	  formerna	  av	  mollskalan:	  du	  kan	  välja	  anting-‐
en	  den	  harmoniska	  eller	  den	  melodiska.	  Men	  du	  måste	  veta	  namnet	  på	  den	  form	  som	  
du	  använder	  -‐	  antingen	  harmonisk	  eller	  melodisk.	  (Taylor,	  2000,	  s.	  14)	  	  

	  
Här	  menar	  Taylor	  (2000)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  en	  elev	  förstår	  vilken	  skala	  som	  kallas	  vad.	  
Taylor	  ger	  också	  eleven	  frihet	  att	  välja	  själv	  vilken	  av	  de	  två	  mollskalor	  hen	  önskar	  lära	  
sig	  först.	  Som	  sagt	  påpekar	  Taylor	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleven	  är	  medveten	  om	  vilken	  
mollskala	  som	  är	  harmonisk	  och	  vilken	  som	  är	  melodiskt.	  	  

	  
Längre	  fram	  i	  boken	  uppmanas	  eleven	  att	  komponera	  en	  rytm	  på	  fyra	  takter.	  Här	  under-‐
stryker	  Taylor	  (2003)	  att	  örat	  är	  den	  viktigaste	  vägledningen	  till	  att	  skriva	  fina	  rytmer.	  
Om	  eleven	  inte	  "hör"	  rytmen	  i	  huvudet	  anser	  Taylor	  att	  eleven	  inte	  kommer	  att	  lyckas	  
särskilt	  bra	  med	  övningen.	  För	  att	  underlätta	  övningen	  hänvisar	  Taylor	  till	  några	  exem-‐
pel	  på	  rytmer	  i	  sin	  bok	  Training	  The	  Ear	  volume	  2:	  
	  

Det	  finns	  inte	  något	  enkelt,	  garanterat	  sätt	  att	  komponera	  en	  intressant	  och	  välbalanse-‐
rad	  fyra-‐takters-‐rytm.	  Ditt	  öra	  är	  den	  bästa	  vägledningen	  och	  det	  är	  inte	  troligt	  att	  du	  
lyckas	  väl	  om	  du	  inte	  har	  "hört"	  din	  rytm	  i	  huvudet.	  Men	  det	  kan	  kanske	  vara	  till	  hjälp	  
för	  dig	  att	  titta	  på	  exemplen	  på	  nästa	  sida.	  (Taylor,	  2000,	  s.	  23)	  
	  

Taylor	  (2000)	  menar	  här	  att	  en	  elev	  måste	  kunna	  höra	  en	  melodi	  eller	  en	  rytm	  inom	  sig	  
för	  att	  uppnå	  ett	  bra	  resultat.	  En	  student	  som	  kastar	  ihop	  rytmer	  eller	  toner	  på	  måfå	  kan	  
av	  slump	  uppnå	  ett	  bra	  ljudande	  resultat	  men	  Taylor	  menar	  att	  detta	  inte	  är	  troligt.	  

	  
En	  bok	  som	  slutligen	  här	  också	  bör	  nämnas	  och	  som	  kan	  sägas	  vara	  teoretiskt	  oriente-‐
rad	  är	  Nolgårds	  bok	  Jazzpiano	  (2004).	  I	  boken	  fokuserar	  Nolgård	  mest	  på	  hur	  pianister	  
kan	  variera	  ackordläggningar	  och	  färga	  ackord.	  Nolgård	  gör,	  utöver	  ackord	  och	  färg-‐
ningstoner,	  även	  några	  teoretiska	  genomgångar	  i	  ämnet	  musikteori.	  I	  ett	  exempel	  analy-‐
serar	  Nolgård	  hur	  Keith	  Jarrett	  improviserar	  på	  en	  jazzlåt	  och	  han	  presenterar	  en	  kort	  
analys	  av	  hur	  Herbie	  Hancock	  spelar	  över	  en	  annan	  jazz	  standard.	  Nolgård	  går	  i	  denna	  
bok	  också	  igenom	  kyrkotonarter	  och	  vilken	  kyrkotonartskala	  som	  kan	  fungera	  till	  vilket	  
ackord.	  
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2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Andreas	  Pedersen	  (2012)	  har	  skrivit	  en	  uppsats	  vid	  namn	  Hørelære	  –	  i	  teori	  og	  praksis.	  
Pedersens	  syfte	  med	  uppsatsen	  är	  att	  ge	  gehörslärares	  syn	  på	  dels	  gehörsämnet	  i	  relat-‐
ion	  till	  instrumentalspel	  och	  sång	  samt	  hur	  lärare	  lägger	  upp	  undervisningen	  med	  tanke	  
på	  förhållandet	  mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment.	  	  
	  
Pedersen	  (2012)	  skriver	  i	  sitt	  examensarbete	  att	  lärarna	  han	  haft	  kontakt	  med	  under	  sin	  
datainsamling	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  gehörsundervisning	  inte	  domineras	  av	  teore-‐
tiska	  undervisningsformer.	  Exempel	  på	  teoretiska	  undervisningsformer	  är,	  enligt	  Peder-‐
sen,	  när	  lektioner	  helt	  upptas	  av	  lärarens	  genomgångar	  eller	  föreläsningar.	  Lektionerna	  
bör	  istället	  kompletteras	  med	  praktiska	  moment	  som	  involverar	  och	  engagerar	  elever-‐
na.	  Dessa	  moment	  skall	  dock	  ha	  relevans	  till	  de	  områden	  som	  en	  eventuell	  genomgång	  
eller	  föreläsning	  berör.	  Variation	  är	  viktigt	  i	  gehörsundervisningen	  skriver	  Pedersen,	  då	  
olika	  elever	  lär	  sig	  på	  olika	  sätt.	  Ibland	  kan	  en	  teoretisk	  utgångspunkt	  vara	  lättare	  att	  
förstå	  för	  vissa	  elever	  och	  vice	  versa.	  Pedersen	  understryker	  att	  variation	  i	  undervis-‐
ningen	  skapar	  entusiasm	  hos	  både	  elever	  och	  lärare:	  
	  

Når	  det	  gjelder	  forholdet	  mellom	  teoretisk	  og	  praktisk	  arbeid	  i	  undervisningen,	  betoner	  
samtlige	  lærere	  at	  undervisningen	  ikke	  bør	  domineres	  av	  teoretisk	  arbeid.	  Slikt	  arbeid	  
eksemplifiseres	  med	  teoretisk	  gjennomgang	  eller	  forelesning	  fra	  læreren.	  Det	  uttrykkes	  
at	  dette	  bør	  kompletteres	  og	  relateres	  til	  praktiske	  øvelser,	  som	  inkluderer	  og	  aktiverer	  
elevene	  i	  undervisningen.	  Videre	  betones	  variasjon	  mellom	  teoretiske	  og	  praktiske	  
momenter	  i	  hørelæreundervisningen,	  hvilket	  blant	  annet	  begrunnes	  med	  at	  ulike	  ele-‐
ver	  kan	  foretrekke	  ulike	  former	  for	  innlæring.	  Variasjon	  i	  undervisningsinnehold	  beto-‐
nes	  som	  et	  aspekt	  som	  skaper	  entusiasme	  for	  faget,	  både	  for	  lærer	  og	  elever.	  (Pedersen,	  
2012,	  s.	  44)	  

	  
Här	  menar	  Pedersen	  (2012)	  att	  samtliga	  lärare	  som	  han	  har	  haft	  kontakt	  med	  betonar	  
att	  undervisning	  i	  gehörsämnet	  inte	  bör	  domineras	  av	  teoretiskt	  arbete	  såsom	  till	  exem-‐
pel	  genomgång	  eller	  föreläsning	  av	  läraren.	  Teoretiskt	  arbete	  bör	  kompletteras	  och	  rela-‐
teras	  till	  praktiska	  övningar	  som	  aktiverar	  eleverna	  i	  undervisningen.	  
	  
Pedersen	  (2012)	  skriver	  att	  även	  om	  samtliga	  lärare	  han	  har	  haft	  kontakt	  med	  i	  studien	  
önskar	  en	  bra	  balans	  mellan	  musicerande	  och	  gehörsämnet,	  exempelvis	  att	  eleverna	  tar	  
med	  sig	  instrument	  till	  lektionerna,	  så	  förekommer	  detta	  sällan.	  Han	  menar	  att	  det	  
främst	  har	  med	  resurser	  och	  tid	  att	  göra:	  	  
	  

Et	  flertall	  av	  lærererne	  uttrykker	  imidlertid	  at	  slikt	  arbeid	  forekommer	  i	  mindre	  grad	  
enn	  de	  skulle	  ønske,	  grunnet	  forutsetninger	  som	  ikke	  er	  tilstede	  (tidsressurs,	  lokaler	  og	  
utstyr).	  (Pedersen,	  2012,	  s.	  44)	  
	  

Pedersen	  (2012)	  understryker	  här	  att	  moment	  där	  gehörsämnet	  relateras	  till	  något	  
praktiskt,	  förekommer	  sällan	  trots	  att	  lärarna	  Pedersen	  haft	  kontakt	  med	  önskar	  fler	  
moment	  som	  relateras	  till	  själva	  musicerandet.	  	  
	  
Martin	  Egnell	  och	  Gustav	  Jullander	  (2011)	  har	  skrivit	  en	  uppsats,	  Gör	  man	  det	  bara	  teo-‐
retiskt	  så	  kommer	  det	  bara	  vara	  teoretiskt,	  om	  hur	  elever	  uppfattar	  ämnet	  GeMu,	  det	  vill	  
säga,	  gehörs-‐	  och	  musiklära	  på	  gymnasienivå.	  I	  uppsatsen	  konstaterar	  Egnell	  och	  Jullan-‐
der	  att	  eleverna	  var	  mer	  positivt	  inställda	  till	  ämnet	  än	  vad	  Egnell	  och	  Jullander	  först	  
antagit.	  De	  tillägger	  dock	  att	  de	  intervjuade	  eleverna	  inte	  betraktade	  gehörs-‐	  musiklära	  
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som	  särskilt	  musikaliskt	  givande.	  Egnell	  och	  Jullander	  når	  samma	  slutsats	  som	  Pedersen	  
(2012):	  "Två	  av	  grupperna	  efterlyser	  fler	  praktiska	  moment	  i	  undervisningen.	  Många	  
elever	  vill	  dessutom	  ha	  en	  tydligare	  koppling	  mellan	  Ge/Mu	  och	  deras	  huvudinstrument	  
(Egnell	  &	  Jullander,	  2011,	  s.	  30)".	  Eleverna	  som	  intervjuades	  önskade	  också	  att	  lärarna	  
skulle	  låta	  dem	  utföra	  sina	  kompositionsövningar	  på	  huvudinstrument	  istället	  för	  piano-‐
för	  att	  därmed	  få	  en	  koppling	  mellan	  just	  gehörs-‐	  och	  musiklära	  och	  huvudinstrument.	  
	  
Egnell	  och	  Jullander	  (2011)	  	  skriver	  att	  de	  flesta	  elever	  verkar	  tycka	  att	  gehörs-‐	  och	  mu-‐
siklära	  är	  ett	  ämne	  av	  mer	  teoretisk	  karaktär	  än	  praktisk.	  Eleverna	  har	  dock	  olika	  åsik-‐
ter	  om	  vad	  "teoretisk	  aktivitet"	  är	  för	  något,	  men	  trots	  detta	  är	  de	  flesta	  elever	  i	  studien	  
eniga	  om	  att	  ämnet	  gehörs-‐	  och	  musiklära	  är	  mer	  teoretiskt	  än	  praktiskt:	  	  
	  

Det	  finns	  ingen	  enhetlig	  bild	  av	  hur	  eleverna	  upplever	  balansen	  mellan	  teori	  och	  prak-‐
tik	  i	  ämnet,	  delvis	  på	  grund	  av	  att	  de	  har	  olika	  syn	  på	  vad	  ”teori”	  innebär.	  Många	  verkar	  
emellertid	  uppfatta	  Ge/Mu	  som	  framförallt	  teoretiskt.	  
(Egnell	  &	  Jullander,	  2011,	  s.	  30)	  
	  

Egnell	  och	  Jullander	  (2011)	  	  talar	  här	  om	  att	  eleverna	  har	  olika	  syn	  på	  vad	  som	  är	  teore-‐
tiskt	  och	  vad	  som	  är	  praktiskt	  i	  ämnet.	  Flera	  av	  eleverna	  säger	  i	  intervjuerna	  att	  de	  upp-‐
lever	  ämnet	  som	  just	  mer	  teoretiskt,	  trots	  att	  de	  samtidigt	  hyser	  olika	  uppfattningar	  om	  
vad	  teoretiskt	  är.	  

	  
Under	  intervjuerna	  får	  Egnell	  och	  Jullander	  (2011)	  ändå	  reda	  på	  vad	  eleverna	  tycker	  är	  
teoretisk-‐	  kontra	  praktisk	  undervisning,	  men	  det	  framkommer	  också	  att	  de	  finns	  olika	  
uppfattningar	  i	  frågan.	  En	  elev	  anser	  exempelvis	  att	  teoretiska	  moment	  är	  alla	  moment	  
där	  eleverna	  håller	  i	  en	  penna,	  en	  annan	  menar	  att	  praktiska	  moment	  är	  när	  de	  är	  aktiva,	  
som	  till	  exempel	  då	  de	  lyssnar	  på	  musik	  eller	  melodier	  för	  att	  sedan	  skriva	  ned	  dem.	  
Eleverna	  enas	  dock	  om	  att	  praktiska	  moment	  skulle	  kunna	  ges	  mer	  plats	  i	  undervisning-‐
en	  genom	  att	  använda	  instrument	  under	  lektionerna:	  
	  

Claes	  anser	  att	  alla	  aktiviteter	  där	  man	  håller	  i	  en	  penna	  är	  teoretiska,	  medan	  Wilma	  
och	  Anja	  verkar	  tycka	  att	  aktiviteter	  är	  praktiska	  när	  man	  är	  aktiv,	  exempelvis	  genom	  
att	  lyssna	  på	  melodier	  och	  skriva	  ner.	  Anja	  undrar	  över	  hur	  man	  skulle	  göra	  det	  mer	  
praktiskt,	  varpå	  eleverna	  enas	  om	  att	  de	  skulle	  vilja	  använda	  sig	  mer	  av	  instrument	  på	  
lektionerna.	  (Egnell	  &	  Jullander,	  2011,	  s.	  29)	  
	  

Eleverna	  har	  således	  olika	  uppfattningar	  om	  vad	  som	  är	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  i	  ett	  
sådant	  ämne	  som	  gehör-‐	  och	  musiklära.	  Majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  eleverna	  anser	  att	  
alltså	  ämnet	  är	  mera	  teoretiskt	  inriktat	  medan	  andra	  anser	  att	  det	  är	  relativt	  praktiskt	  
inriktat:	  	  	  
	  

Hur	  fördelningen	  är	  mellan	  teori	  och	  praktik	  är	  eleverna	  oense	  om.	  Några	  tycker	  att	  
ämnet	  är	  framförallt	  teoretiskt,	  medan	  någon	  annan	  anser	  att	  det	  nog	  är	  ganska	  prak-‐
tiskt	  men	  att	  Ge/Mu	  borde	  "levandegöras".	  (Egnell	  &	  Jullander,	  2011,	  s.	  29)	  

	  
Jullander	  och	  Egnell	  (2011)	  ger	  en	  bra	  tankeställare.	  Uppfattningarna	  om	  vad	  som	  är	  
teoretiska	  och	  praktiska	  moment	  inom	  gehörs-‐	  och	  musiklära	  skiljer	  sig	  alltså	  åt.	  Vissa	  
av	  eleverna	  tycker	  att	  ämnet	  gehörs-‐	  musikteori	  är	  teoretiskt	  medan	  andra	  anser	  att	  
ämnet	  är	  hyfsat	  praktiskt	  men	  borde	  få	  lite	  mera	  liv,	  lite	  mer	  aktivitet.	  
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Marie-‐Helene	  Zimmerman	  Nilsson	  (2009)	  har	  gjort	  en	  avhandling,	  Musiklärares	  val	  av	  
undervisningsinnehåll,	  som	  fokuserar	  på	  musiklärare	  på	  gymnasieskolor	  i	  ämnet	  en-‐
semble	  och	  gehörs-‐	  musikteori.	  Zimmerman	  undersöker	  hur	  lärare	  väljer	  samt	  utövar	  
sitt	  innehåll	  i	  ämnet	  ensemble	  och	  gehörs-‐	  musikteori.	  Hon	  menar	  att	  beroende	  på	  hur	  
lärarna	  använder	  sig	  av	  sitt	  innehåll	  så	  visar	  de	  vilka	  delar	  lärarna	  fokuserar	  på	  i	  under-‐
visningen.	  
	  
Enligt	  Zimmerman	  (2009)	  är	  syftet	  hos	  lärarna	  som	  undersöks	  att	  undervisningen	  ska	  
engagera	  elever	  genom	  musikaliska	  aktiviteter.	  Hon	  poängterar	  att	  musikundervisning-‐
en	  innan	  gymnasiet	  är	  fokuserat	  på	  aktivitet	  medan	  gymnasiet	  och	  högre	  utbildningar	  
innefattar	  musikteori	  och	  gehörsträning	  som	  en	  stor	  del	  av	  musikundervisningen.	  Zim-‐
merman	  skriver	  att	  om	  en	  elev	  vill	  kunna	  utöva	  musik	  på	  en	  högre	  nivå	  så	  måste	  eleven	  
lära	  sig	  musikteori.	  Eleven	  skall	  kunna	  läsa	  noter	  och	  förstå	  hur	  skalor	  och	  ackord	  är	  
uppbyggda	  samt	  även	  lära	  sig	  hur	  musikaliska	  verk	  i	  sin	  helhet	  är	  uppbyggda.	  Zimmer-‐
man	  presenterar	  hur	  lärare	  går	  tillväga	  för	  att	  lära	  ut	  musiklära,	  i	  det	  här	  exemplet	  kon-‐
kretiserar	  hon	  hur	  en	  lärare	  lär	  ut	  intervallidentifikation:	  
	  

Fenomenet	  intervall/stor	  sekund	  är	  det	  innehåll	  som	  lärs	  ut	  genom	  verbalt	  begrepps-‐
liggörande	  som	  kombineras	  av	  att	  intervallet	  spelas.	  Läraren	  systematiserar	  och	  kate-‐
goriserar	  ett	  fenomen	  inom	  grundläggande	  musikteori/gehörslära,	  där	  detta	  fenomen	  
relaterar	  till	  musikämnets	  vetenskapliga	  sida.	  Utifrån	  denna	  vetenskapliga	  grund	  ägnar	  
sig	  läraren	  åt	  att	  undervisa	  i	  hantverket	  intervallidentifiering.	  (Zimmerman	  Nilsson,	  
2009,	  s.	  83)	  
	  

Här	  förklarar	  Zimmerman	  (2009)	  genom	  en	  analys	  hur	  läraren	  gör	  för	  att	  lära	  ut	  inter-‐
valler.	  Hon	  beskriver	  intervall	  som	  ett	  fenomen	  och	  det	  lärs	  ut	  genom	  verbala	  medel	  i	  
kombination	  med	  att	  intervallet	  spelas	  av	  läraren.	  Genom	  att	  läraren	  förklarar	  vad	  en	  
sekund	  är	  och	  spelar	  den	  så	  relateras	  detta	  till	  den	  vetenskapliga	  sidan	  av	  musik.	  Med	  
hjälp	  av	  dessa	  kriterier,	  verbalt	  och	  praktiskt	  utförande,	  så	  konkretiserar	  Zimmerman	  
vad	  intervallidentifikation	  är.	  
	  
Zimmerman	  (2009)	  skriver	  också	  att	  en	  av	  hennes	  informanter	  säger	  att	  musikteori	  är	  
en	  förlängning	  av	  instrumentalspel-‐	  och	  undervisning.	  Informanten	  poängterar	  vikten	  
av	  att	  förstå	  det	  musikteoretiska	  som	  praktiseras.	  Ett	  exempel	  är	  att	  förstå	  en	  stämmas	  
funktion	  eller	  att	  förstå	  var	  höjdpunkten	  i	  en	  fras	  är.	  Kunskapen	  om	  musik,	  musiklära,	  är	  
en	  förutsättning	  för	  att	  förstå	  sådana	  begrepp	  och	  vad	  de	  innebär	  i	  praktiken.	  Genom	  att	  
vara	  medveten	  teoretiskt	  kan	  det	  praktiska	  preciseras	  med	  hög	  kvalitet.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Etnografisk	  ansats	  känns	  som	  den	  mest	  naturliga	  utgångspunkten	  för	  just	  den	  här	  stu-‐
dien	  då	  en	  observation	  i	  ett	  fält	  med	  inställningen	  att	  bli	  överraskad	  och	  att	  upptäcka	  
saker	  på	  nytt	  som	  forskare	  skapar	  en,	  enligt	  mig,	  rättvis	  observation.	  Detta	  för	  att	  aktö-‐
rerna	  studeras	  under	  deras	  lektion	  och	  som	  forskare	  finns	  då	  möjligheten	  att	  interagera	  
och	  förstå	  aktörernas	  handlingar	  och	  mening.	  Då	  forskaren	  skall	  försöka	  upptäcka	  saker	  
på	  nytt	  tas	  inget	  förgivet,	  allt	  är	  intressant	  för	  forskaren.	  

2.3.1	  Etnografi	  	  
Etnografi	  kommer,	  enligt	  nationalencyklopedin,	  från	  grekiskan	  ”ethno”,	  som	  betyder	  
folk,	  och	  ”grafein”,	  som	  betyder	  skriva	  (Nationalencyklopedin,	  2014.).	  Etnografi	  kan	  
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därefter	  på	  ett	  kortfattat	  sätt	  sägas	  vara	  en	  vetenskaplig	  metod	  för	  att	  studera	  kulturer	  
och	  samhällsskillnader	  i	  världen.	  Enligt	  Aspers	  (2011)	  är	  en	  etnografisk	  metod	  mellan-‐
mänsklig,	  vilket	  betyder	  att	  en	  forskare	  interagerar	  med	  de	  aktörer	  som	  hen	  studerar,	  
något	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  hen	  inte	  kan	  vara	  i	  sin	  forskarroll	  fullt	  ut.	  Om	  en	  forskare	  
vill	  vara	  så	  framgångsrik	  som	  möjligt	  inom	  detta	  perspektiv,	  måste	  hen	  därför	  också	  
släppa	  lite	  på	  forskarrollen	  för	  att	  kunna	  bli	  en	  del	  av	  fältet,	  det	  vill	  säga,	  det	  hen	  stude-‐
rar.	  	  
	  
Etnografiska	  studier	  innebär,	  enligt	  Aspers	  (2011),	  fältarbete	  grundat	  på	  observationer	  
och/eller	  intervjuer.	  En	  forskare	  kan	  utifrån	  detta	  perspektiv	  resa	  till	  olika	  platser	  och	  
studera	  ett	  område,	  ett	  fält.	  Där	  träffar	  hen	  på	  aktörer	  som	  är	  experter	  på	  att	  vara	  sig	  
själva.	  En	  forskare	  kan	  därefter	  välja	  mellan	  att	  göra	  en	  fältstudie	  i	  hemlighet	  utan	  att	  
aktörerna	  själva	  vet	  om	  att	  de	  blir	  observerade,	  eller	  så	  kan	  hen	  välja	  att	  informera	  aktö-‐
rerna.	  Fördelen	  med	  att	  inte	  informera	  aktörerna,	  och	  att	  helst	  inte	  bli	  avslöjad	  som	  
forskare,	  är	  att	  forskaren	  får	  en	  mer	  naturlig	  miljö	  att	  studera.	  Om	  en	  aktör	  vet	  att	  hen	  
blir	  studerad	  så	  kan	  det	  i	  sin	  tur	  påverka	  hur	  hen	  beter	  sig	  eller	  säger,	  vilket	  är	  något	  
som	  kan	  påverka	  resultatet	  av	  observationen.	  
	  
För	  att	  kunna	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  ett	  fält	  måste	  en	  forskare	  uppnå	  förståelse	  både	  för	  
och	  hos	  aktörerna.	  Genom	  att	  forskaren	  sympatiserar	  och	  interagerar	  med	  aktörerna	  
samt	  har	  kunskap	  om	  språk	  och	  regelsystem	  inom	  det	  aktuella	  fältet,	  kan	  forskaren	  nå	  
förståelse	  hos	  en	  eller	  flera	  aktörer	  i	  ett	  fält:	  
	  

För	  att	  uppnå	  förståelse	  av	  ett	  fenomen	  ställer	  Dilthey	  upp	  tre	  kriterier	  (Rickman	  
1967),	  vilka	  här	  konkretiseras:	  (1)	  vi	  måste	  vara	  bekanta	  med	  de	  mentala	  processer	  
som	  skapar	  och	  förmedlar	  mening	  i	  texter;	  vi	  måste	  exempelvis	  vara	  bekanta	  med	  sorg	  
för	  att	  kunna	  förstå	  sorg,	  (2)	  vi	  måste	  ha	  kunskap	  om	  kontexten;	  för	  att	  förstå	  uttalan-‐
den	  om	  kommunismens	  brott	  måste	  vi	  känna	  till	  dess	  historia,	  (3)	  vi	  måste	  förstå	  det	  
sociala	  systemet	  som	  producerar	  uttalanden,	  det	  vill	  säga,	  den	  helhet	  som	  det	  ingår	  i	  
(språk,	  regelsystem	  etc).	  (Aspers,	  2011,	  s.	  36)	  

	  
Enligt	  citatet	  ovan	  bör	  en	  forskare	  förstå	  aktörer	  och	  fält	  på	  grundval	  av	  tre	  kriterier.	  
Det	  första	  kriteriet	  handlar	  om	  att	  forskaren	  måste	  vara	  bekant	  med	  de	  tankar	  och	  käns-‐
lor	  som	  aktörerna	  uttrycker,	  det	  vill	  säga	  om	  forskaren	  inte	  har	  upplevt	  glädje	  så	  kan	  
hen	  inte	  förstå	  aktörens	  uttryck	  av	  glädje	  menar	  Aspers	  (2011).	  Ett	  andra	  kriterium	  är	  
att	  forskaren	  bör	  känna	  till	  de	  kontexter	  där	  handlanden	  eller	  uttalanden	  tar	  plats.	  Till	  
exempel	  om	  en	  aktör	  som	  arbetar	  på	  ett	  klädföretag	  vill	  ha	  högre	  lön	  genom	  en	  löneför-‐
handling,	  är	  det	  viktigt	  att	  forskaren	  förstår	  den	  finansiella	  bakgrunden	  för	  företaget	  
samt	  de	  anställdas	  arbetsvillkor.	  Genom	  att	  forskaren	  i	  detta	  fall	  förstår	  bakgrunden	  kan	  
också	  hen	  förstå	  aktörens	  handling.	  Det	  sista	  kriteriet	  säger	  att	  forskaren	  måste	  förstå	  
regelsystemet	  samt	  eventuell	  hierarki	  som	  finns	  på	  företaget	  och	  hur	  hen	  bör	  föra	  sig	  
som	  anställd	  på	  arbetsplatsen.	  
	  
Aspers	  (2011)	  skriver	  att	  selektion,	  det	  vill	  säga	  ett	  urval	  av	  aktörer	  eller	  områden,	  är	  
gynnande	  för	  forskaren	  om	  hen	  vill	  få	  djupare	  förståelse	  av	  fältet.	  Om	  det	  är	  svårt	  för	  
forskaren	  att	  komma	  in	  i	  ett	  fält	  eller	  bli	  accepterad	  av	  aktörerna	  kan	  forskaren	  använda	  
sig	  av	  selektion	  och	  då	  fokusera	  på	  en	  individ	  som	  forskaren	  skapar	  en	  relation	  till.	  Ge-‐
nom	  individen	  som	  forskaren	  interagerar	  med	  kan	  hen	  komma	  åt	  andra	  aktörer	  i	  fältet	  
som	  aktören	  har	  relation	  till.	  Detta	  kallas	  ”snöbollsselektion”.	  Ett	  exempel	  på	  snöbollsse-‐
lektion	  är	  om	  forskaren	  vill	  komma	  åt	  en	  kriminell	  organisation.	  Forskaren	  väljer	  
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kanske	  då	  att	  fokusera	  på	  en	  aktör	  och	  genom	  intervjuer	  och	  interaktion	  få	  aktörens	  
förtroende	  för	  att	  komma	  åt	  andra	  aktörer	  inom	  samma	  organisation.	  

2.3.2	  Objektivistisk	  eller	  subjektivistisk	  ansats	  
En	  objektivistiskt	  inriktad	  forskare	  studerar	  aktörer	  utifrån	  vad	  forskaren	  uppfattar	  ge-‐
nom	  observation.	  En	  forskare	  som	  exempelvis	  studerar	  elefanter	  tillskriver	  elefanterna	  
handlingar	  baserat	  på	  vad	  forskaren	  uppfattar.	  Forskaren	  söker	  då	  inte	  förståelse	  för	  
meningen	  bakom	  dessa	  handlingar.	  En	  subjektivistisk	  forskare	  studerar	  däremot	  aktö-‐
rerna	  utifrån	  aktörernas	  perspektiv.	  Forskaren	  interagerar	  då	  med	  aktörerna	  i	  syfte	  att	  
förstå	  deras	  mening	  bakom	  handlingar	  eller	  uttalanden.	  Det	  är	  lättare	  att	  studera	  män-‐
niskor	  ur	  ett	  subjektivistiskt	  perspektiv	  menar	  Aspers	  (2011)	  medan	  djur	  är	  lättare	  att	  
studera	  objektivistiskt	  då	  vi	  inte	  kan	  föra	  dialog	  med	  dem	  och	  därför	  inte	  heller	  uppnå	  
riktig	  förståelse:	  	  
	  

Den	  objektivistiska	  forskaren	  tillskriver	  aktörer	  handlingar,	  intressen	  etc.	  utifrån	  fors-‐
karens	  perspektiv.	  Den	  subjektivistiska	  ansatsen	  innebär	  att	  forskaren	  tar	  hänsyn	  till	  
handlingars	  mening	  och	  syften	  utifrån	  aktörens	  eller	  aktörernas	  perspektiv.	  (Aspers,	  
2011,	  s.	  27)	  

	  
Aspers	  (2011)	  beskriver	  här	  ovan	  hur	  det	  är	  skillnad	  på	  att	  studera	  fenomen	  på	  ett	  ob-‐
jektivistiskt	  eller	  subjektivistiskt	  sätt.	  En	  objektivistisk	  forskare	  antecknar	  handlingar,	  
intressen	  etcetera	  hos	  aktörerna	  utifrån	  vad	  forskaren	  uppfattar,	  till	  exempel	  som	  en	  
zoolog	  som	  studerar	  djur.	  Zoologen	  studerar	  en	  elefants	  beteende	  men	  hen	  antecknar	  
också	  vad	  elefanten	  tycker	  om	  och	  har	  för	  intressen	  utifrån	  vad	  zoologen	  själv	  uppfattar.	  
Motsvarigheten	  till	  detta	  är	  en	  subjektivistisk	  forskare.	  Den	  typen	  av	  forskare	  tar	  hänsyn	  
till	  meningen	  med	  ett	  beteende	  eller	  syftet	  bakom	  en	  handling	  utifrån	  aktörernas	  per-‐
spektiv,	  det	  vill	  säga,	  forskaren	  sätter	  sig	  in	  och	  söker	  förstå	  varför	  aktörerna	  agerar	  
som	  de	  gör.	  Oftast	  är	  interaktion	  med	  aktörer	  till	  forskares	  fördel,	  eftersom	  forskaren	  då	  
kan	  använda	  sig	  av	  dialog,	  kroppsspråk	  och	  handlingar	  för	  att	  kommunicera	  i	  syfte	  att	  
erhålla	  förståelse.	  	  

2.3.3	  Första	  och	  andra	  ordningens	  konstruktion	  
Två	  nivåer	  av	  konstruktion	  presenteras	  av	  Aspers	  (2011):	  den	  första	  ordningens	  kon-‐
struktion	  och	  den	  andra	  ordningens	  konstruktion.	  I	  den	  första	  ordningens	  konstruktion	  
antas	  fältets	  aktörer	  ta	  fältets	  existens	  för	  given.	  Forskaren	  interagerar	  med	  aktörerna,	  
kanske	  under	  täckmantel,	  för	  att	  nå	  aktörernas	  egenheter	  inom	  ett	  specifikt	  fält.	  I	  aktö-‐
rernas	  fält	  används	  till	  exempel	  ord	  och	  gester	  som	  vanligtvis	  inte	  används	  utanför	  fäl-‐
tet.	  Ett	  exempel	  är	  kläddesigners	  som	  använder	  sig	  av	  uttryck	  och	  gester	  som	  bara	  före-‐
kommer	  när	  de	  befinner	  sig	  i	  fältet.	  Det	  är	  endast	  aktörer	  inom	  samma	  fält	  som	  förstår	  
dessa	  specifika	  gester	  och	  uttryck.	  Aktörerna	  befinner	  sig	  i	  fältet	  nästan	  varje	  dag	  och	  
för	  dem	  är	  fältets	  existens	  därför	  självklart.	  Forskaren	  måste	  då	  alltså	  förstå	  och	  ta	  hän-‐
syn	  till	  att	  aktörerna	  tar	  ”sitt”	  fält	  för	  givet.	  
	  
Den	  andra	  ordningens	  konstruktion	  baseras	  på	  de	  teorier	  som	  forskaren	  konstruerat	  
men	  som	  bygger	  på	  empiriskt	  material	  från	  aktörernas	  värld	  (första	  ordningens	  kon-‐
struktion).	  Då	  en	  forskare	  inte	  kan	  redovisa	  allt	  empiriskt	  material	  gör	  hen	  ett	  urval	  ef-‐
ter	  vad	  som	  anses	  relevant	  i	  förhållande	  till	  teori	  och	  empiri:	  
	  

Andra	  ordningens	  konstruktion	  är	  alltså	  teoretiska	  konstruktioner,	  men	  de	  rymmer	  yt-‐
terligare	  en	  central	  dimension,	  nämligen	  det	  faktum	  att	  varje	  begrepp	  subsumerar	  flera	  
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empiriska	  instanser	  (exempelvis	  personer,	  handlingar,	  eller	  organisationer).	  (Aspers,	  
2011,	  s.	  43)	  

	  
Aspers	  (2011)	  menar	  här	  ovan	  att	  en	  forskare	  påvisar	  en	  teori	  genom	  empiriskt	  materi-‐
al.	  Den	  empiriska	  kunskapen	  kommer	  från	  observation	  eller	  intervju	  med	  aktörerna.	  
Genom	  att	  forskaren	  använder	  sig	  av	  första	  ordningens	  konstruktionen	  och	  samlar	  in	  
material	  genom	  kontakt	  och	  interaktion	  med	  aktörerna,	  kan	  forskaren	  därefter	  skapa	  en	  
teori	  kring	  vad	  som	  har	  studerats.	  Forskaren	  använder	  sig	  då	  av	  andra	  ordningens	  kon-‐
struktion:	  
	  

Etnografisk	  forskning	  innebär	  såldes	  att	  forskaren	  skapar	  en	  förklaring	  som	  uttrycks	  
genom	  teori	  som	  är	  grundad	  i	  meningen	  hos	  aktörerna	  som	  studeras.	  (Aspers,	  2011,	  s.	  
13)	  

	  
Aspers	  (2011)	  menar	  här	  att	  forskaren	  kan	  förklara	  aktörernas	  handlingar	  och	  beteen-‐
den	  med	  hjälp	  av	  en	  teori	  som	  forskaren	  utvecklar.	  Genom	  observationen	  utvecklar	  
forskaren	  en	  teori	  som	  är	  grundad	  på	  praktiska	  handlingar	  från	  aktörerna.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  me-‐
tod.	  Här	  presenteras	  också	  urvalet	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  
trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  	  

3.1.1	  Etnografisk	  observation	  
I	  den	  här	  uppsatsen	  används	  etnografiska	  observationer	  som	  metod.	  Enligt	  Aspers	  
(2011)	  innebär	  etnografiska	  observationer	  att	  en	  forskare	  studerar	  enskilda	  individer	  
eller	  människor	  i	  grupp.	  En	  forskare	  som	  använder	  sig	  av	  denna	  metod,	  studerar	  bete-‐
endemönster	  samt	  hur	  människor	  förhåller	  sig	  till	  exempelvis	  förändringar	  i	  vardagen.	  
En	  forskare	  bör	  därför	  vara	  medveten	  om	  vad	  hen	  söker	  när	  hen	  börjar	  leta	  efter	  
material	  eller	  aktörer:	  
	  

Att	  som	  forskare	  blänga	  på	  människor	  vid	  en	  busshållplats	  i	  mer	  än	  fem	  minuter,	  utan	  
att	  leta	  efter	  något	  bestämt	  -‐	  som	  hur	  de	  bär	  sig	  åt	  för	  att	  bilda	  en	  kö	  eller	  inte	  -‐	  är	  död-‐
fött.	  (Arvastson	  &	  Ehn,	  2009,	  s.	  41)	  

	  
Citatet	  ovan	  syftar	  till	  att	  tydliggöra	  att	  en	  observation	  utan	  ett	  syfte	  anses	  meningslöst.	  
Vi	  människor	  studerar	  omedvetet	  vår	  omgivning	  varje	  dag,	  vid	  busshållplatser	  eller	  i	  
kön	  till	  kassan	  i	  matbutiken.	  "Vardagsmänniskors"	  syfte	  med	  att	  stå	  på	  busshållplatsen	  
är	  inte	  att	  studera	  hur	  andra	  människor	  agerar	  eller	  vilket	  avstånd	  andra	  människor	  
skapar	  mellan	  varandra	  när	  de	  bildar	  kö.	  Att	  göra	  en	  medveten	  observation	  för	  att	  samla	  
data	  till	  ett	  forskningsunderlag	  är	  inte	  vad	  "vardagsmänniskor"	  gör	  vid	  en	  busshållplats.	  
"Vardagsmänniskor"	  är	  aktörer	  (experter	  på	  att	  vara	  sig	  själva)	  vid	  busshållplatsen.	  
Arvastson	  och	  Ehn	  (2009)	  menar	  att	  en	  forskare	  ska	  ha	  ett	  syfte	  och	  veta	  vad	  hen	  söker	  i	  
en	  observation,	  till	  skillnad	  från	  "vardagsmänniskor"	  som	  dagligen	  observerar	  sin	  om-‐
givning	  men	  inte	  gör	  forskningsinriktade	  medvetna	  observationer.	  
	  
Etnografiska	  observationer	  handlar	  om	  att	  studera	  aktörer	  i	  deras	  trygghetszon	  skriver	  
Arvastson	  och	  Ehn	  (2009),	  helt	  enkelt	  där	  aktörerna	  är	  avslappnade	  och	  naturliga	  med	  
den	  sysselsättning	  som	  aktörerna	  utövar.	  En	  forskare	  bör	  vara	  medveten	  om	  vad	  hen	  vill	  
upptäcka	  under	  sina	  observationer	  samt	  söka	  aktivt	  efter	  intressanta	  händelser	  eller	  
reaktioner	  hos	  aktörerna:	  "Om	  man	  inte	  har	  en	  aning	  om	  vad	  man	  är	  intresserad	  av	  att	  
få	  veta	  är	  det	  svårt	  att	  se	  något	  alls”	  (s.	  41).	  Det	  Ehn	  och	  Arvastson	  menar	  här	  är	  att	  det	  
är	  lätt	  att	  gå	  ut	  i	  ett	  fält	  och	  göra	  en	  observation,	  men	  saknar	  forskaren	  ett	  syfte	  så	  
kommer	  forskaren	  inte	  att	  upptäcka	  något.	  

3.1.2	  Riktlinjer	  för	  en	  bra	  observation	  
Enligt	  Arvastson	  och	  Ehn	  (2009)	  är	  det	  bra	  om	  en	  forskare	  ställer	  upp	  ramar	  för	  hur	  en	  
observation	  skall	  utföras	  samt	  syfte	  och	  mening	  med	  observationen.	  Det	  skall	  dock	  till-‐
läggas	  att	  dessa	  ramar	  för	  hur	  observationen	  skall	  utföras	  är	  relativa	  till	  situationen.	  Är	  
forskaren	  i	  en	  situation	  där	  hen	  upplever	  att	  hen	  måste	  bryta	  med	  ramarna	  för	  att	  uppnå	  
studiens	  syfte,	  bör	  forskaren	  bryta	  ramarna	  till	  forskningens	  fördel.	  Ehn	  presenterar	  här	  
ett	  exempel	  på	  en	  forskare	  som	  bryter	  sina	  ramar	  för	  att	  nå	  ut	  till	  aktörerna:	  
	  

I	  sin	  studie	  av	  tjejer	  i	  en	  förort	  misstänker	  Maria	  Bäckman	  att	  vad	  hon	  ser	  när	  hon	  går	  
omkring	  där	  själv	  bara	  är	  en	  "yta"	  och	  att	  det	  finns	  viktiga	  saker	  som	  hon	  inte	  kommer	  
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åt	  med	  sin	  blick,	  utan	  som	  hon	  måste	  fråga	  tjejerna	  om.	  Det	  är	  då	  hon	  utvidgar	  sina	  ob-‐
servationer	  med	  samtal	  under	  promenader.	  (Arvastson	  och	  Ehn,	  2009,	  s.	  27)	  

	  
Som	  citatet	  ovan	  visar	  är	  det	  bra	  att	  inta	  ett	  flexibelt	  förhållningssätt.	  Enligt	  Arvastson	  
och	  Ehn	  (2009),	  upplever	  Maria	  här	  att	  observation	  som	  metod	  inte	  är	  tillräckligt.	  Maria	  
bestämmer	  sig	  därför	  för	  att	  gå	  in	  i	  aktörernas	  fält	  och	  utvidga	  sin	  metod	  med	  konver-‐
sation.	  Detta	  blir	  ett	  komplement	  till	  observationerna	  och	  gör	  att	  Maria	  erhåller	  djupare	  
förståelse	  för	  det	  fält	  hon	  observerar.	  Om	  forskaren	  nollställer	  all	  den	  kunskap	  hen	  har	  
som	  rör	  fältet,	  så	  underlättas	  observationen.	  En	  forskare	  som	  har	  stor	  kunskap	  om	  ett	  
fält	  kan	  ibland	  ta	  detta	  fält	  för	  givet.	  Det	  är	  alltså	  till	  forskarens	  fördel	  att	  komma	  in	  i	  ett	  
fält	  som	  om	  det	  är	  första	  gången,	  det	  vill	  säga	  att	  låta	  sig	  överraskas	  av	  något	  nytt.	  
	  
Lundgren	  (2009)	  beskriver	  fyra	  riktlinjer	  som	  kan	  hjälpa	  en	  forskare	  att	  observera:	  Ter-‐
ritory,	  Stuff,	  People,	  och	  Talk.	  När	  en	  forskare	  träder	  in	  i	  ett	  fält	  kan	  hen	  använda	  sig	  av	  
dessa	  fyra	  parametrar	  för	  att	  beskriva	  exempelvis	  ett	  rum.	  Forskaren	  börjar	  då	  med	  
”Territory”	  som	  beskriver	  rummet	  och	  arkitekturen	  men	  också	  människors	  territorium;	  
på	  vilka	  sätt	  försvarar	  varje	  individ	  sitt	  eget	  "space"	  samt	  hur	  förhåller	  sig	  individerna	  
till	  varandra.	  ”Stuff”	  gäller	  föremål	  i	  rummet	  såsom	  bänkar,	  tavlor,	  instrument,	  stolar	  
osv.	  ”Stuff”	  gäller	  även	  hur	  individer	  interagerar	  med	  dessa	  föremål.	  Den	  tredje	  parame-‐
tern	  är	  ”People”	  vilken	  rör	  individerna	  i	  rummet,	  det	  vill	  säga,	  hur	  de	  rör	  sig,	  klär	  sig,	  
deras	  stil,	  kroppsspråk	  samt	  hur	  de	  urskiljer	  sig	  från	  varandra.	  Till	  sist	  tar	  Lundgren	  upp	  
”Talk”	  som	  fokuserar	  på	  vad	  som	  sägs	  och	  till	  vem	  och	  hur	  det	  sägs,	  det	  vill	  säga,	  tonfall,	  
undermeningar	  m.m.	  Detta	  är	  inte	  regler	  eller	  måsten,	  utan	  riktlinjer	  som	  kan	  vara	  bra	  
att	  följa	  anser	  Lundgren.	  	  
	  
Ju	  fler	  anteckningar	  en	  forskare	  har	  desto	  lättare	  blir	  det	  att	  återskapa	  fältet	  menar	  Ot-‐
tosson	  (2009).	  Forskaren	  bör	  därför	  anteckna	  det	  som	  känns	  relevant	  för	  just	  hen,	  kliva	  
in	  i	  fältet	  med	  nyfikenhet	  och	  upptäcka	  allt	  på	  nytt:	  

	  
En	  ständig	  utmaning	  när	  man	  studerar	  ett	  sammanhang	  man	  känner	  väl	  är	  att	  ladda	  om	  
sin	  nyfikenhet	  och	  öppna	  för	  nya	  insikter.	  Så	  småningom	  slutar	  man	  lägga	  märke	  till	  
saker	  och	  i	  den	  mån	  materialet	  växer	  tenderar	  nytillskotten	  att	  endast	  bekräfta	  det	  man	  
redan	  tror	  sig	  veta.	  För	  att	  råda	  bot	  på	  detta	  talas	  det	  ibland	  om	  att	  göra	  sig	  främmande	  
(Ehn	  &	  Löfgren	  2001:	  153;	  jfr	  Okley	  1996:23),	  vilket	  i	  stort	  sett	  innebär	  att	  man	  går	  in	  i	  
en	  mer	  analytisk	  och	  distanserad	  position	  och	  försöker	  se	  det	  familjära	  som	  om	  det	  
vore	  för	  första	  gången.	  Men	  frågan	  är	  om	  det	  räcker	  att	  bara	  försöka	  tänka	  på	  ett	  annat	  
sätt.	  Kanske	  måste	  man	  rent	  fysiskt	  försätta	  sig	  i	  nya	  situationer	  för	  att	  horisonten	  ska	  
förskjutas.	  (Ottosson,	  2009,	  s.	  152)	  

	  
Ottosson	  (2009)	  menar	  här	  att	  svårigheten	  med	  att	  göra	  en	  observation	  är	  att	  forskaren	  
ser	  det	  familjära	  som	  ointressant.	  En	  forskare	  bör	  därför	  sträva	  efter	  att	  se	  allt	  med	  nya	  
ögon,	  som	  om	  det	  vore	  första	  gången.	  	  
	  
En	  forskare	  som	  använder	  sig	  av	  etnografisk	  metod	  bör	  sträva	  efter	  att	  förstå	  aktörernas	  
strävan,	  mening	  och	  mål	  samt	  deras	  handlingar	  menar	  Ottosson	  (2009).	  Om	  forskaren	  
går	  in	  i	  fältet	  som	  en	  ”spion”	  och	  skapar	  relationer	  till	  aktörerna	  samt	  erkännanden	  och	  
personlig	  tillfredställelse,	  finns	  risk	  för	  att	  forskaren	  tappar	  fokus.	  En	  forskare	  bör	  såle-‐
des	  sträva	  efter	  att	  hålla	  distans	  samtidigt	  som	  hen	  söker	  gå	  nära	  aktörerna.	  
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3.2	  Metod	  och	  design	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
I	  den	  här	  uppsatsen	  används	  observation	  som	  metod	  för	  att	  samla	  data.	  Observation	  är	  
den	  metod	  som	  passar	  bäst	  in	  på	  just	  den	  här	  studien.	  Genom	  att	  observera	  ges	  jag	  som	  
forskare	  möjlighet	  att	  iaktta	  hur	  lärarna	  balanserar	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment	  i	  
gehörs-‐	  musikteoriundervisning.	  Jag	  valde	  observation	  framför	  intervju-‐	  och	  enkätun-‐
dersökning	  för	  att	  observationen	  låter	  mig	  på	  in	  i	  fältet	  och	  se	  vad	  som	  verkligen	  sker.	  
Under	  en	  kvalitativ	  intervju	  berättar	  lärarna	  hur	  upplägget	  ser	  ut	  under	  undervisningen.	  
Detta	  kan	  leda	  till	  att	  lärarna	  målar	  upp	  den	  "perfekta"	  lektionen	  med	  ord.	  En	  enkätun-‐
dersökning	  hade	  kunnat	  ge	  liknande	  resultat.	  Lärarna	  skulle	  då	  ha	  skrivit	  i	  enkäten	  och	  
sedan	  skickat	  tillbaka	  till	  mig.	  Här	  kan	  lärarna	  utnyttja	  min	  frånvaro	  och	  beskriva	  en	  
"perfekt"	  lektion.	  Observationen	  ger	  mig	  istället	  en	  "äkta"	  bild	  av	  hur	  lärarna	  arbetar	  
under	  lektionen	  då	  jag	  är	  i	  rummet.	  Jag	  kan	  då	  vara	  passiv	  under	  observationerna	  och	  
försöker	  nollställa	  min	  kunskap	  om	  gehörs-‐	  musikteoriämnet.	  Detta	  för	  att	  ämnet	  med	  
syftet	  att	  behålla	  min	  nyfikenhet	  och	  inte	  missa	  några	  detaljer.	  

3.2.2	  Urval	  
I	  den	  här	  studien	  fokuserar	  jag	  på	  två	  informanter,	  det	  vill	  säga,	  två	  musikteorilärare.	  
Båda	  har	  studerat	  vid	  en	  musikhögskola	  och	  arbetar	  idag	  på	  olika	  gymnasieskolor.	  Ob-‐
servationerna	  skulle	  ske	  på	  ett	  kommunalt	  musikgymnasium	  samt	  en	  icke-‐kommunal	  
friskola	  på	  gymnasienivå	  med	  musikprofil.	  Jag	  valde	  just	  dessa	  informanter	  då	  båda	  har	  
lärarexamen	  och	  är	  utbildade	  i	  ämnet	  gehörs-‐	  och	  musiklära.	  Båda	  är	  i	  samma	  ålders-‐
grupp	  och	  jag	  ville	  se	  hur	  två	  gehörs-‐	  och	  musikteorilärare	  arbetar	  i	  olika	  skolor,	  så	  som	  
friskola	  och	  kommunalt	  gymnasium.	  
	  
Presentation	  av	  informanterna	  
Informanterna	  kallas	  A	  och	  B	  istället	  för	  sina	  respektive	  namn	  i	  syfte	  att	  skydda	  deras	  
identitet.	  
	  
Musikteori	  lärare	  A:	  	  
Utbildning:	  Musikhögskolan	  IE-‐programmet,	  lärarutbildning.	  
Huvudfack:	  Klassiskt.	  Examen	  år	  2001	  
Tidigare	  och	  nuvarande	  anställning:	  Gymnasium	  samt	  högskola	  
	  
Musikteori	  lärare	  B:	  	  
Utbildning:	  Musikhögskolan	  IE-‐programmet,	  lärarutbildning.	  	  
Huvudfack:	  Afro	  orienterad	  musik.	  Examen	  år	  2001	  
Tidigare	  och	  nuvarande	  anställning:	  Gymnasium	  samt	  folkhögskola	  

3.2.3	  Datainsamling	  	  
Datainsamlingen	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  deltagande	  observation	  under	  gehörs-‐	  och	  mu-‐
sikteorilektioner	  med	  respektive	  musikteorilärare	  på	  deras	  respektive	  arbetsplats.	  An-‐
ledningen	  till	  att	  observationen	  tog	  plats	  där	  informanterna	  arbetar	  är	  för	  att	  få	  en	  så	  
naturlig	  och	  bekväm	  miljö	  som	  möjligt.	  Deltagande	  observation	  med	  hjälp	  av	  anteck-‐
ningar	  är	  den	  huvudsakliga	  informationskällan,	  men	  som	  komplement	  användes	  också	  
videodokumentation	  för	  att	  i	  efterhand	  kunna	  se	  saker	  som	  jag	  inte	  hann	  anteckna	  ned	  
vid	  observationerna.	  
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Anteckningarna	  gjordes	  konstant	  under	  observationen	  och	  jag	  skrev	  små	  kommentarer	  
om	  vad	  jag	  såg.	  Efter	  att	  lektionen	  tagit	  slut	  så	  utvecklade	  jag	  kommentarerna	  till	  större	  
meningar	  för	  att	  sedan	  låta	  dessa	  meningar	  blomma	  ut	  i	  löpandetext	  form.	  
	  
En	  gehörs-‐	  och	  musikteorilektion	  observerades	  hos	  varje	  lärare.	  Varje	  rum	  observera-‐
des	  före	  varje	  lektionstillfälle.	  Anteckningar	  gjordes	  då	  om	  rummet	  och	  de	  föremål	  som	  
fanns	  i	  rummet.	  När	  lektionen	  började	  antecknades	  dialoger,	  inte	  ord	  för	  ord,	  men	  unge-‐
fär	  vad	  som	  sades.	  Hur	  lärarna	  utförde	  lektionerna	  samt	  vilka	  moment	  som	  uppstod	  an-‐
tecknades	  också.	  Elevernas	  engagemang	  och	  hur	  dessa	  ”reflekterades	  tillbaka”	  till	  lära-‐
ren	  var	  intressant	  att	  observera	  då	  det	  speglade	  den	  dynamik	  som	  uppstod	  i	  rummet.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
När	  observationerna	  var	  färdiga	  bearbetades	  anteckningarna	  och	  en	  slags	  skönlitterär	  
text	  växte	  fram	  för	  att	  hålla	  minnet	  vid	  liv.	  Efter	  alla	  små	  anteckningar	  som	  hade	  gjorts,	  
både	  innan	  och	  under	  lektionerna,	  märkte	  jag	  att	  helheten	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  uppnå	  
syftet	  med	  uppsatsen.	  För	  att	  upptäcka	  om	  balans	  mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  mo-‐
ment	  förekommer	  måste	  jag	  som	  forskare	  förstå	  hur	  dynamiken	  mellan	  aktörerna	  är	  i	  
fältet	  samt	  hur	  lärarna	  tänker	  när	  de	  presenterar	  sitt	  upplägg.	  Vad	  hände	  förra	  gången?	  
Hur	  påverkar	  det	  dagens	  lektion?	  Hur	  mycket	  engagerar	  eleverna	  sig?	  Hur	  mycket	  enga-‐
gerar	  läraren	  sig?	  Det	  här	  blev	  nyckelfrågor	  för	  att	  nå	  förståelse	  bakom	  lärarnas	  balans	  
mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment.	  
	  
Vid	  analysen	  av	  materialet	  ritade	  jag	  upp	  en	  stor	  tankekarta	  på	  ett	  blankt	  papper,	  där	  
jag,	  med	  tanke	  på	  studiens	  forskningsfrågor,	  skrev	  ned	  relevanta	  mönster	  som	  jag	  hade	  
sett	  under	  observationen.	  Dessa	  mönster	  delades	  in	  i	  mindre	  teman	  som	  sedan	  blev	  de	  
olika	  delarna	  i	  resultatet.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Det	  är	  viktigt	  att	  följa	  sunda	  etiska	  principer	  samt	  visa	  respekt	  för	  de	  individer	  som	  är	  
delaktiga	  i	  en	  forskningsstudie.	  I	  Bo	  Johanssons	  och	  Per	  Olov	  Svedners	  (2010)	  Examens-‐
arbete	  i	  lärarutbildningen	  beskrivs	  etiska	  värdegrunder	  som	  jag	  har	  försökt	  följa	  i	  den	  
här	  uppsatsen.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010,	  s.	  22)	  menar	  att	  aktörerna	  ska:	  
 

• Få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  undersökningsmetoderna	  och 
undersökningen	  syfte. 

• Ha	  möjligheten	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  undersökning	  och	  få	  sina	  frågor	  
sanningsenligt	  besvarade. 

• Kunna	  avböja	  eller	  när	  som	  helst	  avbryta	  sin	  deltagande	  i	  undersökningen. 
• Vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  skyddas. 

	  
Genom	  att	  visa	  respekt	  skaffar	  jag,	  som	  forskare,	  förtroende	  hos	  aktörerna	  och	  därmed	  
kan	  motivationen	  öka	  för	  aktörerna	  att	  delta	  i	  studien.	  För	  att	  bibehålla	  aktörernas	  na-‐
turliga	  och	  genuina	  upplägg	  av	  lektionen	  är	  aktörerna	  som	  observeras	  inte	  medvetna	  
om	  syftet	  med	  denna	  observation.	  Nämnas	  bör	  också	  här	  att	  de	  lärare	  som	  deltar	  i	  
denna	  studie	  är	  informerade	  om	  ovanstående	  punkter	  via	  mail,	  det	  vill	  säga,	  att	  de	  när	  
som	  helst	  har	  rätt	  att	  få	  veta	  syftet	  med	  studien	  om	  de	  så	  önskar.	  De	  har	  även	  fått	  in-‐
formation	  via	  mail	  där	  det	  står	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  
avbryta	  sitt	  deltagande.	  I	  detta	  mail	  framgår	  även	  att	  informanterna	  skulle	  förbli	  ano-‐
nyma	  samt	  att	  de	  är	  välkomna	  att	  ställa	  frågor	  när	  som	  helst	  under	  det	  att	  studien	  pågår.	  	  
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Informanternas	  identitet	  skyddas	  genom	  anonymitet	  samt	  könsneutrala	  benämningar.	  
De	  båda	  tilltalas	  som	  "hen"	  i	  citaten	  i	  resultatet	  eller	  bara	  "läraren".	  När	  informanterna	  
presenteras	  i	  metodkapitlet	  står	  det	  inte	  heller	  vilket	  instrument	  de	  spelar	  eller	  vilken	  
musikhögskola	  de	  har	  studerat	  vid.	  Detta	  har	  gjorts	  för	  att	  erhålla	  ökad	  konfidentialitet	  
och	  göra	  det	  svårare	  att	  peka	  ut	  vilken	  lärare	  det	  handlar	  om.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  	  
För	  att	  påverka	  skeendenas	  art	  så	  lite	  som	  möjligt	  intog	  jag	  en	  passiv	  roll	  under	  obser-‐
vationerna.	  Genom	  att	  förhålla	  mig	  passivt	  störde	  jag	  inte	  lektionerna,	  då	  målet	  var	  att	  
lärarna	  skulle	  kunna	  arbeta	  så	  fritt	  som	  möjligt	  utan	  att	  jag	  blev	  en	  alltför	  stor	  börda	  
eller	  påverkansfaktor.	  Syftet	  med	  studien	  är	  ju	  att	  utforska	  hur	  lärare	  arbetar	  och	  det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  de	  ges	  möjlighet	  att	  agera	  så	  naturligt	  som	  möjligt	  för	  att	  studien	  skulle	  
få	  ett	  trovärdigt	  resultat.	  
	  
Observationerna	  spelades	  in	  med	  videokamera	  för	  att	  jag	  skulle	  kunna	  fylla	  i	  de	  eventu-‐
ella	  missar	  eller	  dialoger	  som	  inte	  jag	  hann	  anteckna.	  Videoupptagningen	  användes	  som	  
ett	  komplement	  så	  att	  anteckningarna	  skulle	  bli	  mer	  detaljrika	  när	  de	  skulle	  utvecklas	  
till	  löpande	  text.	  Genom	  att	  kunna	  se	  på	  observationen	  igen	  via	  video	  fräschade	  jag	  upp	  
mitt	  minne.	  Minnet	  kan	  vackla	  och	  det	  kan	  tala	  för	  att	  etnografiskobservation	  inte	  är	  
vattentät	  då	  jag	  lätt	  kan	  missa	  eller	  glömma	  bort	  något	  som	  jag	  antecknar.	  Detta	  vägs	  
upp	  med	  hjälp	  av	  video	  som	  komplement.	  "Utgångspunkten	  är	  dock	  att	  ju	  mer	  detalje-‐
rade	  de	  relevanta	  anteckningarna	  är,	  desto	  bättre"	  (Aspers,	  2011,	  s.	  123).	  Trots	  min	  
ovana	  att	  observera	  anser	  jag	  att	  resultatet	  är	  giltigt	  för	  de	  här	  specifika	  situationerna	  
som	  observerades,	  främst	  av	  den	  anledningen	  att	  aktörerna	  inte	  var	  medvetna	  om	  ob-‐
servationens	  syfte.	  	  
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4	  Resultat	  
Här	  presenteras	  studiens	  resultat	  i	  form	  av	  tre	  teman:	  Inledning	  och	  handlingsförlopp,	  
Praktiskt	  delaktighet	  och	  Lärarnas	  arketyper.	  Dessa	  tre	  teman	  har	  därefter	  delats	  in	  i	  
underteman.	  Innehållet	  i	  analyserna	  av	  observationerna	  exemplifieras	  med	  hjälp	  av	  ci-‐
tat.	  	  

4.1	  Inledning	  och	  handlingsförlopp	  
Här	  fokuseras	  det	  på	  hur	  lärarna	  genomför	  sina	  lektioner.	  Genomgång	  och	  återkoppling	  
handlar	  om	  hur	  lärarna	  knyter	  an	  kunskap	  från	  tidigare	  lektioner	  till	  dagens	  lektion.	  
Lärarna	  inleder	  också	  med	  en	  kort	  genomgång,	  antingen	  i	  kombination	  med	  att	  åter-‐
koppla	  eller	  att	  göra	  en	  genomgång	  efter	  återkopplingen.	  Under	  Uppgifter	  under	  lekt-‐
ionstid	  fokuseras	  det	  på	  vilka	  moment	  som	  lärarna	  tilldelar	  eleverna	  samt	  om	  eleverna	  
får	  läxor.	  Lektionens	  avslut	  beskriver	  hur	  lärarna	  gjorde	  för	  att	  runda	  av	  lektionerna	  ge-‐
nom	  diskussion	  kring	  dagens	  lektion.	  

4.1.1	  Genomgång	  och	  återkoppling	  
Både	  lärare	  A	  och	  lärare	  B	  återkopplar	  till	  den	  förra	  lektionen	  med	  eleverna.	  Lärarna	  vill	  
fortsätta	  på	  samma	  spår	  som	  de	  är	  inne	  på	  och	  använder	  då	  en	  genomgång	  innan	  ele-‐
verna	  får	  uppgifter	  att	  arbeta	  med.	  
	  
När	  eleverna	  kommer	  in	  till	  lärare	  A:s	  klassrum	  finns	  det	  utskrivna	  ackord	  på	  en	  
whiteboardtavla.	  Läraren	  förklarar	  att	  de	  skall	  fortsätta	  med	  harmonisering	  men	  att	  hen	  
vill	  att	  eleverna	  först	  skall	  visa	  vad	  de	  minns	  från	  föregående	  lektion.	  Eleverna	  får	  gå	  
fram	  en	  och	  en	  till	  whiteboardtavlan	  för	  att	  skriva	  dit	  rätt	  noter	  till	  det	  givna	  ackordet.	  I	  
början	  går	  det	  långsamt	  och	  en	  elev	  har	  svårt	  att	  sätta	  rätt	  toner	  till	  det	  givna	  ackordet.	  
Efter	  en	  liten	  stund	  får	  eleven	  hjälp	  av	  de	  andra	  eleverna	  och	  lyckas	  därigenom	  klara	  av	  
det	  första	  ackordet.	  Lärare	  A	  fortsätter	  med	  nästa	  ackord	  och	  ber	  en	  ny	  elev	  komma	  
fram	  till	  tavlan	  och	  skriva	  dit	  noter	  till	  det	  givna	  ackordet.	  Eleven	  vid	  tavlan	  är	  aktiv	  ge-‐
nom	  att	  hen	  skriver	  noter	  till	  ackord	  utifrån	  kunskaper	  från	  tidigare	  lektioner.	  Övriga	  
elever	  är	  i	  sin	  tur	  aktiva	  genom	  att	  de	  hjälper	  eleven	  vid	  tavlan.	  
	  
Lärare	  B	  återkopplar	  till	  föregående	  lektion	  med	  hjälp	  av	  en	  genomgång.	  Hen	  börjar	  
med	  att	  tala	  om	  harmonisering	  och	  frågar	  eleverna	  vilket	  ackord	  som	  kan	  ersätta	  C-‐dur	  i	  
tonarten	  C-‐dur.	  Läraren	  för	  alltså	  en	  genomgång	  med	  frågeställningar	  till	  eleverna	  för	  
att	  friska	  upp	  deras	  minne	  från	  tidigare	  lektioner.	  Läraren	  fortsätter	  med	  frågor	  men	  nu	  
i	  ämnet	  ackordsfunktion,	  vad	  ackord	  i	  en	  tonart	  får	  för	  funktion	  och	  vad	  dessa	  funktion-‐
er	  kallas	  i	  funktionsanalys.	  Hen	  fortsätter	  in	  på	  steganalys	  och	  frågar	  eleverna	  vad	  ack-‐
orden	  i	  en	  tonart	  får	  för	  funktion	  i	  steganalys.	  Läraren	  får	  tvekande	  svar	  från	  eleverna	  så	  
läraren	  delar	  ut	  ett	  häfte	  till	  eleverna	  där	  det	  står	  om	  steganalys	  och	  mellandominanter.	  
Hen	  går	  till	  pianot	  och	  börjar	  spela	  exempel	  på	  mellandominanter	  i	  ackordföljder	  så	  ele-‐
verna	  får	  höra	  hur	  det	  låter.	  Lärare	  B	  använder	  sig	  av	  frågor	  och	  dialog	  och	  eleverna	  
minns	  då	  de	  tidigare	  lektionerna.	  När	  eleverna	  inte	  svarar	  på	  frågorna	  förklarar	  läraren	  
istället.	  

4.1.2	  Uppgifter	  under	  lektionstid	  
Under	  observationen	  är	  det	  tydligt	  att	  läxor	  är	  ett	  moment	  som	  knappt	  nämns	  eller	  tas	  
upp.	  Eleverna	  arbetar	  istället	  under	  lektionstid	  med	  uppgifter	  och	  de	  som	  inte	  hinner	  
klart	  får	  göra	  färdigt	  hemma,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  en	  form	  av	  läxa.	  Eleverna	  genomför	  
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också	  sina	  uppgifter	  på	  egna	  datorer	  som	  de	  fått	  av	  skolan,	  och	  uppgifterna	  finns	  på	  de-‐
ras	  e-‐post	  att	  ladda	  ned	  till	  datorn.	  Under	  observationen	  är	  uppgiften	  att	  bilda	  ackord	  
och	  lärare	  A	  har	  då	  skapat	  en	  uppgift	  till	  eleverna.	  I	  uppgiften	  finns	  flera	  ackordnamn,	  så	  
som	  D7,	  och	  tomma	  notrader	  under	  ackordens	  namn	  så	  eleverna	  kan	  fylla	  i	  rätt	  noter	  
som	  tillsammans	  bildar	  det	  givna	  ackordet	  i	  uppgiften.	  Här	  använder	  läraren	  sig	  av	  ett	  
teoretiskt	  moment	  i	  form	  av	  eget	  arbete	  utan	  instrument	  eller	  ljudande	  exempel.	  Ele-‐
verna	  har	  en	  stencil	  på	  sin	  dator	  där	  de	  skall	  skriva	  rätt	  toner	  till	  olika	  ackord.	  Elevernas	  
kunskap	  om	  musikteori	  kan	  här	  ses	  som	  det	  främsta	  verktyget	  för	  att	  lösa	  uppgiften.	  
	  
Lärare	  B	  arbetar	  också	  med	  ackord	  men	  i	  form	  av	  harmonisering,	  genom	  att	  sätta	  ack-‐
ord	  till	  en	  melodi.	  Hen	  använder	  inte	  läxor	  eller	  uppgifter	  från	  föregående	  lektion	  utan	  
arbetar	  på	  lektionstid	  med	  olika	  material.	  Under	  observationen	  får	  eleverna	  i	  uppgift	  att	  
harmonisera	  Spanien	  och	  Blinka	  lilla	  stjärna.	  Arbetsprocessen	  är	  till	  en	  början	  kollektiv	  
då	  läraren	  sitter	  vid	  pianot	  och	  spelar	  ett	  C-‐dur	  ackord	  i	  början	  av	  låten	  Spanien.	  När	  
hen	  har	  kommit	  till	  takt	  två	  frågar	  hen	  eleverna	  vilket	  ackord	  som	  skall	  komma	  härnäst,	  
och	  hen	  ber	  även	  eleverna	  att	  motivera	  svaret.	  Tillsammans	  harmoniserar	  läraren	  och	  
eleverna	  Spanien	  och	  går	  vidare	  till	  eget	  arbete.	  Eleverna	  får	  därefter	  ett	  papper	  med	  en	  
notbild	  av	  Blinka	  lilla	  stjärna	  och	  uppgiften	  är	  nu	  att	  harmonisera,	  sätta	  ackord,	  till	  låten.	  
Läraren	  låter	  eleverna	  arbeta	  själva	  men	  eleverna	  frågar	  och	  får	  hjälp	  av	  läraren	  under	  
det	  att	  de	  försöker	  lösa	  uppgiften.	  	  

4.1.3	  Lektionens	  avslut	  
När	  lektionen	  lider	  mot	  sitt	  slut	  för	  lärare	  B	  frågar	  hen	  eleverna	  om	  det	  känns	  nödvän-‐
digt	  att	  harmonisera	  låtar	  och	  vad	  man	  kan	  ha	  för	  nytta	  av	  det.	  Eleverna	  svarar	  att	  de	  
tycker	  det	  är	  bra.	  En	  elev	  säger	  att	  hen	  själv	  upplever	  att	  hen	  blir	  bättre	  på	  att	  spela	  av	  
att	  lära	  sig	  harmonisera.	  Två	  andra	  elever	  säger	  också	  att	  de	  upplever	  att	  de	  kan	  bryta	  
sig	  ut	  ur	  sina	  vanliga	  mönster	  när	  de	  komponerar	  låtar	  och	  använda	  sig	  av	  kunskapen	  de	  
lär	  sig	  på	  lektionerna	  för	  att	  göra	  nya	  saker,	  nya	  ackord	  eller	  mellandominanter	  osv.	  Lä-‐
raren	  verkar	  här	  öppna	  upp	  för	  både	  dialog	  och	  diskussion	  varvid	  eleverna	  lyssnar	  på	  
varandra	  när	  de	  säger	  saker	  och	  kommenterar	  varandra.	  Här	  blir	  det	  en	  sorts	  praktisk	  
reflektion	  över	  vad	  de	  håller	  på	  med	  och	  varför	  de	  håller	  på	  med	  just	  harmonisering.	  
Läraren	  säger	  också	  att	  ju	  mer	  eleverna	  spelar	  och	  övar	  på	  ackord,	  desto	  lättare	  blir	  det	  
för	  dem	  att	  senare	  höra	  ackorden	  i	  musik.	  	  

4.1.4	  Sammanfattning	  av	  Inledning	  och	  handlingsförlopp	  
Både	  lärare	  A	  och	  B	  använder	  sig	  av	  små	  inledande	  ritualer	  för	  att	  värma	  upp	  eleverna.	  
Detta	  görs	  för	  att	  eleverna	  skall	  fokusera	  på	  lektionen.	  Lärare	  A	  använder	  sig	  av	  ett	  mo-‐
ment	  som	  aktiverar	  eleverna,	  ett	  moment	  där	  eleverna	  skall	  skriva	  noter	  till	  givna	  ack-‐
ord	  på	  whiteboardtavlan.	  Här	  måste	  eleverna	  använda	  sig	  av	  den	  kunskap	  de	  fått	  från	  
tidigare	  lektioner	  för	  att	  kunna	  lösa	  övningen.	  Momenten	  verkar	  friska	  upp	  elevernas	  
minne	  och	  ta	  fram	  deras	  kunskap	  om	  ämnet	  gehör-‐	  musikteori.	  
	  
Huruvida	  Lärare	  A's	  moment,	  när	  eleverna	  skriver	  ackord	  på	  whiteboardtavlan,	  är	  ett	  
praktiskt	  eller	  teoretiskt	  moment	  är	  svårt	  att	  avgöra.	  Praktisk	  i	  den	  meningen	  att	  eleven	  
vid	  tavlan	  skriver	  och	  för	  dialog	  med	  de	  andra	  eleverna.	  Teoretiskt	  i	  den	  benämning	  att	  
det	  är	  kunskap	  som	  är	  det	  främsta	  verktyget	  för	  att	  lösa	  uppgiften	  vid	  tavlan.	  Inget	  in-‐
strument	  eller	  ljudande	  exempel	  finns	  som	  hade	  gjort	  övningen	  mer	  praktisk.	  
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Lärare	  B	  öppnar	  lektionen	  med	  en	  genomgång	  i	  kombination	  med	  att	  ställa	  frågor	  till	  
eleverna	  som	  rör	  ämnet	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  in	  på	  en	  uppgift	  som	  är	  relaterad	  till	  ge-‐
nomgången.	  Detta	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  teoretiskt	  moment	  då	  det	  handlar	  om	  att	  
eleverna	  skall	  fräscha	  upp	  sitt	  minne	  från	  tidigare	  lektioner	  så	  att	  de	  sedan	  ska	  kunna	  
använda	  den	  kunskapen	  och	  göra	  nya	  uppgifter.	  Det	  finns	  inte	  mycket	  praktisk	  anknyt-‐
ning	  mer	  än	  att	  det	  ibland	  uppstår	  en	  dialog	  ur	  en	  fråga.	  
	  
Lärare	  B:s	  uppgift	  kan	  betraktas	  som	  både	  teoretisk	  och	  praktisk.	  Den	  börjar	  teoretiskt	  i	  
form	  av	  eget	  arbete	  där	  eleverna	  skall	  sätta	  ackord	  på	  en	  melodi	  utan	  att	  själva	  få	  höra	  
hur	  det	  låter	  förrän	  uppgiften	  är	  klar.	  Uppgiften	  har	  dock	  en	  praktisk	  sida	  då	  eleverna	  
får	  harmonisera	  Spanien	  tillsammans	  och	  då	  använda	  aktivt	  lyssnande	  för	  att	  avgöra	  
vilka	  ackord	  som	  ska	  vara	  med.	  När	  eleverna	  har	  gjort	  klart	  Blinka	  lilla	  stjärna	  spelar	  
läraren	  upp	  elevernas	  exempel	  och	  då	  får	  eleverna	  själva	  höra	  och	  bedöma	  sin	  ackord-‐
följd.	  

4.2	  Praktisk	  delaktighet	  
Med	  praktisk	  delaktighet	  menas	  här	  att	  eleverna	  deltar	  praktiskt	  i	  undervisningen.	  Dia-‐
log,	  diskussion	  och	  aktivt	  lyssnande	  är	  tre	  olika	  praktiska	  delaktigheter	  som	  förekommer	  
under	  observationerna.	  Dialog	  initieras	  nästan	  alltid	  av	  läraren	  i	  form	  av	  frågor	  till	  ele-‐
verna,	  till	  exempel	  om	  hur	  deras	  vecka	  har	  varit	  eller	  om	  de	  har	  gjort	  sin	  läxa.	  Diskuss-‐
ion	  startas	  därefter	  lika	  ofta	  av	  eleverna	  som	  av	  lärarna.	  Aktivt	  lyssnande	  är	  ett	  moment	  
där	  elevernas	  gehör	  och	  aktiva	  lyssnande	  aktiveras,	  såsom	  att	  medvetet	  lyssna	  efter	  
olika	  ackord	  eller	  intervall.	  	  

4.2.1	  Dialog	  
Det	  praktiska	  moment	  som	  förekommer	  mest	  under	  undervisningstillfällena	  är	  dialog.	  
Genom	  dialog	  kan	  eleverna	  ställa	  frågor	  till	  läraren	  och	  få	  svar,	  de	  verkar	  då	  också	  få	  en	  
slags	  direktkontakt	  med	  läraren.	  Dialog	  förekommer	  inte	  bara	  genom	  frågor	  utan	  även	  
som	  ritual	  innan	  en	  lektion	  börjat.	  Läraren	  inleder	  dialogen	  genom	  att	  till	  exempel	  fråga	  
eleverna	  hur	  de	  mår	  och	  hur	  de	  haft	  det	  i	  veckan	  eller	  under	  helgen:	  
	  

Lärare	  A:	  Välkomna	  till	  veckans	  höjdpunkt,	  GeMu	  med	  A	  (lärarens	  namn).	  
Elev:	  Yay.	  Det	  vi	  hade	  vi	  igår	  mä.	  
Lärare	  A:	  Ja	  men,	  idag	  är	  de	  fredag.	  Fredags	  mys,	  i	  GeMu	  salen.	  
(Observation,	  teorigrupp	  A,	  7/11,	  2014)	  
	  

Här	  välkomnar	  lärare	  A	  eleverna	  genom	  att	  säga:	  ”Välkomna	  till	  veckans	  höjdpunkt”.	  
Eleverna	  påpekar	  då	  att	  de	  hade	  gehörs-‐	  musiklära	  dagen	  innan	  också,	  varvid	  lärare	  A	  
skämtsamt	  då	  svarar:	  Ja,	  men	  idag	  är	  det	  fredag.	  Fredagsmys	  i	  GeMu-‐salen".	  	  
	  
Lärare	  B,	  i	  sin	  tur,	  sammanfattar	  snabbt,	  efter	  ett	  kort	  välkomnande,	  vad	  som	  gjordes	  på	  
föregående	  gehörs-‐	  och	  musikteorilektion.	  I	  denna	  sammanfattning	  lägger	  han	  in	  en	  öp-‐
pen	  fråga	  medan	  han	  gestikulerar	  med	  öppen	  hand,	  som	  om	  han	  lägger	  fram	  något	  åt	  
eleverna:	  
	  

Lärare	  B:	  Ehm,	  såhär	  då!	  Vi	  pratade	  lite	  sist,	  nu	  var	  inte	  alla	  här	  förra	  gången,	  men	  vi	  
pratade	  lite	  om,	  harmonisering,	  alltså	  sätta	  ackord	  till	  låtar.	  Å	  man	  kan	  göra	  de	  på	  olika	  
sätt.	  Att	  de	  inte	  behöver	  va	  likadant,	  liksom.	  Eh,	  att	  de	  finns	  alternativ	  till	  ackord.	  Istäl-‐
let	  för	  ett	  C	  dur	  kan	  man	  förslagsvis	  ta	  ett…	  (gestikulerar	  med	  öppen	  hand)?	  
Elever:	  A	  moll.	  
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Lärare	  B:	  Om	  man	  vill.	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Lärare	  B	  går	  här	  direkt	  in	  på	  harmonisering,	  det	  vill	  säga	  att	  sätta	  ackord	  på	  låtar	  eller	  
melodier.	  Genom	  att	  ställa	  en	  öppen	  fråga:	  "Istället	  för	  ett	  C	  dur	  kan	  man	  förslagsvis	  ta	  
ett…",	  får	  läraren	  uppmärksamhet	  från	  eleverna	  samt	  ett	  svar	  på	  sin	  fråga:	  "A	  moll".	  

4.2.2	  Diskussion	  
Skillnaden	  mellan	  diskussion	  och	  dialog	  är	  här	  att	  en	  dialog	  hålls	  av	  två	  parter	  medan	  
diskussion	  etableras	  när	  flera	  parter	  aktivt	  deltar.	  Lärare	  A	  gör	  exempelvis	  ett	  moment	  
där	  eleverna	  får	  gå	  fram	  till	  tavlan	  och	  skriver	  ackord	  i	  form	  av	  noter.	  Lärare	  A	  intar	  då	  
en	  mer	  passiv	  roll	  genom	  att	  låta	  eleverna	  hjälpa	  varandra:	  
	  

Elev	  vid	  tavlan:	  Dä	  ä	  ett	  D	  (efter	  att	  ha	  skrivit	  dit	  tre	  noter	  på	  tavlan	  och	  pekar	  på	  en	  av	  
de	  tre)?	  
Lärare	  A:	  Ja.	  
Elev	  vid	  tavlan:	  Och	  den	  skulle	  höjas	  (pekar	  på	  en	  annan	  av	  noterna)	  
Lärare	  A:	  Ja	  
Elev	  1:	  Och	  sen	  fortsätter	  du	  med	  nian	  
Elev	  vid	  tavlan:	  Med	  nian?	  Var	  fan	  ligger	  den.	  
(...)	  
Elev	  vid	  tavlan:	  Aha	  okej,	  och	  sen...	  (skriver	  dit	  fjärde	  tonen)	  
Elev	  3:	  E!	  En	  till!	  
Elev	  vid	  tavlan:	  Så?	  (Efter	  att	  ha	  skrivit	  dit	  en	  femte	  not	  på	  tavlan)	  
Elev	  3:	  Jättebra!	  Woho!	  
(Observation,	  teorigrupp	  A,	  7/11,	  2014)	  
	  

Här	  förekommer	  diskussion	  som	  ett	  moment.	  Eleverna	  hjälper	  varandra	  och	  guidar	  den	  
kamrat	  som	  står	  framme	  vid	  tavlan	  när	  hen	  blir	  osäker.	  Läraren	  intar	  en	  passiv	  roll	  ge-‐
nom	  att	  låta	  eleverna	  hjälpa	  varandra	  och	  dela	  med	  sig	  av	  sin	  kunskap.	  Vissa	  elever	  vet	  
att	  det	  skall	  vara	  en	  liten	  sjua	  med	  i	  ackordet	  och	  andra	  vet	  var	  nian	  ligger.	  Tillsammans	  
klarar	  de	  övningen.	  

4.2.3	  Aktivt	  lyssnande	  
Lärare	  B	  arbetar	  med	  gehör	  inom	  ett	  moment	  som	  innefattar	  harmonisering.	  Eleverna	  
får	  ett	  papper	  med	  låten	  Spanien	  och	  uppgiften	  består	  i	  att	  sätta	  dit	  ackord.	  Läraren	  frå-‐
gar	  vilken	  tonart	  låten	  går	  i	  och	  vilka	  ackord	  det	  skulle	  kunna	  vara	  utan	  att	  eleverna	  har	  
fått	  höra	  några	  exempel.	  Eleverna	  svarar	  att	  första	  ackordet	  borde	  vara	  C-‐dur.	  Lärare	  B	  
ber	  eleverna	  förklara	  varför	  det	  skulle	  kunna	  vara	  C-‐dur.	  De	  kommer	  då	  fram	  till	  att	  
både	  tonen	  C	  och	  E	  finns	  med	  i	  melodin	  i	  början	  och	  att	  tonerna	  C,	  E	  och	  G	  skapar	  ett	  C-‐
durackord.	  Det	  finns	  två	  gemensamma	  toner	  mellan	  melodin	  och	  ackordet	  C-‐dur,	  därför	  
är	  det	  logiskt	  att	  det	  borde	  vara	  ett	  C-‐dur	  först,	  säger	  lärare	  B.	  
	  
Lärare	  B	  spelar	  därefter	  melodin	  och	  ackordet	  C-‐dur.	  När	  läraren	  kommit	  längre	  in	  i	  lå-‐
ten	  landar	  hen	  på	  tonen	  D.	  Nu	  ger	  eleverna	  förslag	  på	  ackord	  G	  när	  meloditonen	  är	  D:	  
	  

Lärare	  B:	  Och	  sen	  kommer?	  (efter	  att	  ha	  spelat	  C	  dur	  över	  de	  första	  två	  identiska	  tak-‐
terna	  av	  Spanien.)	  
Elev	  1:	  D.	  
Elev	  2:	  Men	  ska	  man	  (...)	  
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Elev	  1:	  Du	  spelar	  ju	  ett	  D.	  Frågan	  är	  om	  de	  skall	  vara	  ett	  D	  (ackord).	  Jag	  har	  för	  mig	  att	  
de	  ska	  va	  ett	  G	  va?	  
Lärare	  B:	  Ett	  G	  	  hade	  ju	  låtit	  grymt	  bra.	  (Läraren	  spelar	  nu	  hela	  låten	  med	  C-‐dur	  i	  två	  
takter	  och	  sedan	  byter	  till	  G-‐dur	  i	  tredje	  takten.).	  Och	  sen	  då?	  (När	  läraren	  skall	  spela	  
sista	  takten)	  
Elev	  1	  och	  2:	  C.	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Här	  spelar	  läraren	  först	  efter	  att	  hen	  har	  fått	  de	  svar	  från	  eleverna	  som	  han	  letar	  efter.	  
Hen	  låter	  eleverna	  säga	  ett	  ackord	  och	  sedan	  spelar	  han	  det.	  Eleverna	  får	  då	  höra	  hur	  
ackordet	  låter	  ihop	  med	  melodin.	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  vilka	  ackord	  som	  är	  "rätt"	  eller	  ”snygga”	  så	  är	  det	  eleverna	  eller	  mu-‐
sikerna	  själva	  som	  bestämmer,	  menar	  lärare	  B.	  En	  elev	  vill	  höra	  hur	  det	  låter	  om	  man	  
spelar	  F-‐dur	  på	  andra	  ackordet.	  Läraren	  går	  till	  pianot	  och	  spelar	  "Spanien"	  med	  F-‐dur	  i	  
andra	  takten	  istället	  för	  C-‐dur:	  

	  
Lärare	  B:	  Om	  vi	  ska	  göra	  om	  "Spanien"	  nån	  lite	  till	  då.	  Vad	  kan	  man	  göra	  mer?	  Om	  vi	  
verkligen	  bänglar	  med	  ackorden	  och	  krånglar	  till	  det	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Sen	  kan	  
det	  bli	  en,	  tillslut	  en	  fråga	  ifall	  man	  tycker	  de	  låter	  bra	  och	  snyggt	  eller	  inte	  men	  de...	  
Elev	  1:	  Kan	  man	  göra	  F?	  
Lärare	  B:	  Va	  sa'ru?	  
Elev	  1:	  Går	  det	  att	  göra	  F	  på	  andra?	  Jag	  vet	  inte,	  jag	  bara	  chansar.	  	  
(Lärare	  B	  spelar	  med	  F-‐dur	  på	  andra	  takten).	  	  
Elev	  1:	  De	  går	  gör	  de	  väl.	  (lärare	  fortsätter	  spela	  F)	  
Elev	  2:	  de	  blir	  lite	  färgat	  ackord	  
Lärare	  B:	  Med	  melodin	  så	  blir	  det	  F	  maj	  7	  (spelar	  ackordet	  F	  maj	  7)	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Här	  går	  lärare	  B	  in	  på	  en	  mera	  avancerad	  nivå	  genom	  att	  tala	  om	  färgade	  ackord,	  elever-‐
na	  tycker	  att	  F-‐dur	  låter	  snyggt	  och	  färgat.	  Eleverna	  får	  lyssna	  och	  ge	  en	  subjektiv	  värde-‐
ring	  i	  hur	  det	  låter.	  	  
	  
Detta	  praktiska	  moment	  med	  fokus	  på	  örat,	  att	  lyssna,	  är	  bara	  ett	  exempel	  av	  många	  
andra	  liknande	  övningar	  som	  lärare	  B	  använder	  sig	  av.	  Eleverna	  verkar	  då	  också	  lära	  sig	  
karaktärerna	  på	  olika	  ackord	  genom	  att	  höra	  dem	  i	  ett	  sammanhang.	  	  

4.2.4	  Sammanfattning	  av	  Praktiskt	  delaktighet	  
Genom	  att	  lärarna	  använder	  sig	  av	  diskussion	  verkar	  de	  få	  fram	  fler	  svar	  eller	  frågor	  från	  
eleverna	  än	  vid	  eget	  arbete	  och	  de	  lockar	  fram	  ny	  kunskap	  genom	  att	  problematisera	  en	  
fråga	  eller	  ett	  svar	  från	  eleverna.	  Eleverna	  använder	  i	  sin	  tur	  diskussion	  främst	  för	  att	  
förstå	  vissa	  saker	  inom	  ämnet.	  De	  diskuterade	  till	  exempel	  varför	  vissa	  färgningstoner	  
är	  mindre	  viktiga	  än	  andra	  i	  ett	  ackord.	  Aktivt	  lyssnande	  används	  också	  som	  en	  praktisk	  
delaktighet	  i	  form	  av	  ackordsidentifikation,	  genom	  att	  identifiera	  vilket	  ackord	  som	  spe-‐
las	  på	  pianot	  till	  exempel.	  Eleverna	  är	  då	  aktiva	  och	  lyssnar	  och	  söker	  efter	  specifika	  to-‐
ner	  eller	  tonkombinationer	  som	  kan	  avslöja	  vilket	  ackord	  det	  är	  som	  spelas.	  

4.3	  Lärarnas	  arketyper	  	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  hur	  de	  två	  lärarna	  förhåller	  sig	  mot	  sina	  elever.	  Det	  handlar	  om	  
vilken	  roll	  de	  väljer	  samt	  hur	  de	  hjälper	  och	  kommunicerar	  med	  eleverna	  utifrån	  en	  roll.	  



	   28	  

Både	  lärare	  A	  och	  B	  byter	  mellan	  olika	  roller.	  Här	  beskrivs	  Bergsklättraren,	  Mästaren	  
och	  Bollplanket.	  

4.3.1	  Bergsklättraren	  
Att	  vara	  en	  Bergsklättrare	  i	  detta	  sammanhang	  innebär	  att	  en	  lärare	  intar	  en	  roll	  där	  hen	  
uppmuntrar	  eleverna	  att	  pröva	  sig	  fram	  själva	  samtidigt	  som	  hen	  stöttar	  dem	  om	  de	  blir	  
för	  svårt,	  om	  eleverna	  inte	  vet	  svaret	  på	  en	  fråga	  eller	  inte	  förstår	  frågan	  eller	  en	  uppgift.	  	  
Bergsklättraren	  har	  mer	  erfarenhet	  om	  "klättring"	  och	  hjälper	  eleverna	  att	  hitta	  rätt	  
grepp	  att	  hålla	  fast	  vid	  samtidigt	  som	  hen	  vill	  att	  eleverna	  klättrar	  vid	  sidan	  om	  läraren	  
för	  att	  pröva	  själva.	  
	  
Ett	  exempel	  på	  rollen	  som	  bergsklättrare	  är	  när	  lärare	  B	  vid	  ett	  tillfälle	  vill	  att	  eleverna	  
ska	  harmonisera	  "Blinka	  lilla	  stjärna"	  och	  i	  takt	  två	  frågar	  eleverna	  varför	  de	  bör	  vara	  ett	  
F-‐dur	  ackord	  där.	  Här	  låter	  läraren	  eleverna	  klara	  sig	  själva	  och	  förstå	  sammanhanget.	  
När	  en	  elev	  svarar	  "rätt"	  på	  frågan	  utefter	  elevens	  kunskap	  så	  bekräftar	  läraren	  detta:	  
	  

Lärare	  B:	  va	  tror	  ni	  på	  takt	  två	  där,	  ett	  F	  dur	  ackord?	  Motivera	  varför?	  
Elev	  1:	  Ja	  för	  dä	  ä	  ganska	  nära	  G	  och,	  och	  nästa	  ton	  är	  G.	  
Elev	  2:	  Nej	  men	  för	  att	  A	  ä	  ju	  mä,	  A	  ä	  ju	  tersen	  i	  F.	  
Lärare	  B:	  Det	  va	  de	  svaret	  man	  ville	  ha.	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Läraren	  vill	  här	  att	  eleverna	  ska	  förstå	  att	  F	  dur	  fungerar	  för	  att	  meloditonen	  är	  A	  som	  är	  
ters	  i	  F-‐dur.	  Eleven	  visar	  att	  hen	  förstår	  det	  och	  lärare	  B	  kommenterar	  att	  det	  är	  det	  svar	  
han	  söker.	  
	  
Ett	  annat	  exempel	  på	  samma	  övning	  är	  när	  samma	  lärare	  låter	  eleverna	  ”bomba	  honom”	  
med	  ackordförslag.	  Det	  går	  till	  så	  att	  läraren	  spelar	  förslagen	  och	  låter	  eleverna	  själva	  
avgöra	  om	  de	  tycker	  att	  det	  låter	  bra	  eller	  inte:	  	  
	  

Elev	  1:	  C	  F	  C.	  
Lärare	  B:	  (sjungande	  på	  melodin	  blinka	  lilla	  stjärna)	  C	  C	  C	  C	  F	  F	  C.	  Sen	  då	  takt	  tre	  och	  
fyra?	  
Elev	  1:	  där...	  
Elev	  2:	  Där	  kan	  de	  komma	  tillbaka	  till	  F?	  (Läraren	  spelar	  F-‐dur	  i	  tredje	  takten)	  
Lärare	  B:	  sen	  då?	  
Elev	  1:	  E-‐moll?	  Eller?	  (läraren	  spelar	  E-‐moll)	  Nej.	  D-‐moll?	  Nej.	  F...	  A-‐moll,	  A-‐moll?	  (lära-‐
ren	  spelar	  A-‐moll)	  
Lärare	  B:	  Jag	  tror	  ni	  krånglar	  till	  det	  egentligen.	  
Elev	  1:	  Jag	  bara	  säger	  nu	  va	  (skrattandes).	  
Lärare	  B:	  Mitt	  tips	  egentligen,	  om	  ni	  håller	  er	  till	  dom	  tre	  ackorden	  först.	  Vilka	  tre	  ack-‐
ord?	  
Elev	  1:	  Du	  menar	  C,	  A-‐moll	  F?	  
Lärare	  B:	  Nej.	  
Elev	  3:	  C	  F	  G?	  
Lärare	  B:	  Ja.	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Här	  låter	  lärare	  B	  eleverna	  få	  testa	  själva	  och	  lyssna	  på	  de	  förslag	  de	  tillsammans	  ger	  på	  
olika	  ackord.	  Eleverna	  märker	  själva	  att	  det	  inte	  låter	  "rätt"	  och	  ger	  då	  hela	  tiden	  nya	  
förslag.	  Eleverna	  använder	  här	  alltså	  örat	  i	  första	  hand	  före	  sin	  teoretiska	  kunskap.	  Lä-‐



	   29	  

rare	  B	  bryter	  av	  några	  gånger	  och	  ber	  eleverna	  att	  tänka	  enklare.	  Till	  en	  början	  när	  ele-‐
verna	  begränsat	  sig	  till	  tre	  ackord	  går	  processen	  snabbare	  och	  de	  når	  fram	  till	  ett	  bra	  
ljudande	  resultat	  som	  de	  är	  nöjda	  med.	  Här	  faller	  läraren	  in	  i	  en	  Bergsklättrarroll.	  Till	  
skillnad	  från	  Bollplanket	  styr	  hen	  eleverna	  i	  rätt	  riktning	  när	  eleverna	  tappar	  fokus	  eller	  
inte	  ger	  läraren	  de	  svar	  hen	  förväntas	  få.	  

4.3.2	  Mästare	  och	  lärjunge	  
Mästare	  och	  lärjunge	  kan	  sägas	  vara	  en	  form	  av	  klassiska	  arketyper.	  I	  läraryrket	  kan	  rol-‐
len	  som	  "mästare"	  både	  antas	  av	  läraren	  själv,	  men	  också	  ges	  av	  elever.	  Om	  en	  lärare	  tar	  
denna	  roll,	  blir	  det	  läraren	  själv	  som	  endast	  visar	  eller	  föreläser	  för	  eleverna.	  
	  
Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  när	  lärare	  A	  under	  en	  lektion	  vill	  att	  eleverna	  ska	  skriva	  ackord	  
på	  whiteboardtavlan	  i	  form	  av	  noter.	  När	  eleverna	  sitter	  tysta	  efter	  att	  de	  skrivit	  ett	  
"D133-‐ackord"	  på	  tavlan	  så	  intar	  lärare	  A	  en	  "mästarroll”	  i	  form	  av	  en	  kort	  genomgång	  
där	  eleverna	  främst	  lyssnar:	  
	  

Lärare	  A:	  Det	  som	  är	  viktigt,	  det	  som	  man,	  när	  man	  pratar	  om	  de	  här	  dominantiska	  
ackorden	  så	  finns	  de	  nånting	  som	  heter,	  det	  finns	  ju	  nåt	  som	  heter	  grundton,	  eller	  hur?	  
Och	  sen	  finns	  det	  något	  som	  heter	  karaktärstoner,	  färgtoner.	  Dom	  som	  är	  viktiga,	  här	  
har	  jag	  skrivit	  upp	  en	  liten	  mall	  för	  hur	  man	  ska	  tänka	  vilka	  toner	  som	  skall	  vara	  med.	  
Kvinten	  är	  den	  som	  är	  minst,	  om	  det	  inte	  är	  ett	  altererat	  ackord,	  kommer	  ni	  ihåg	  de	  
med	  plus	  fem	  eller	  minus	  fem?	  Då	  måste	  den	  vara	  mä	  för	  att	  liksom	  markera	  det.	  Men	  
annars	  är	  inte	  den	  så	  viktig.	  
Elev:	  Men	  kan	  man	  ta	  bort	  både	  tersen	  och	  kvinten?	  
Lärare	  A:	  Ehnej,	  de	  kan	  man	  inte	  göra.	  Eh,	  Då	  blir	  de	  en	  väldigt	  naken	  klang.	  men	  eh,	  
tersen	  är	  väldigt	  viktig,	  men	  just	  vid	  elva	  ackordet	  vill	  man	  inte	  ha	  med	  tersen	  för	  den	  
grumlar	  till	  det	  litegrann.	  (Observation,	  teorigrupp	  A,	  7/11,	  2014)	  
	  

Här	  föreläser	  lärare	  A	  om	  färgningstoner	  och	  vilka	  toner	  som	  är	  viktiga	  i	  vilka	  ackord.	  
Lärare	  A	  poängterar	  att	  kvinten	  är	  den	  minst	  viktiga	  om	  det	  inte	  är	  ett	  altererat4	  ackord.	  	  
När	  en	  elev	  frågar	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  ta	  bort	  tersen	  och	  kvinten	  svarar	  lärare	  A	  att	  de	  
inte	  kan	  göras	  för	  då	  blir	  det	  en	  väldigt	  färglös	  klang.	  Lärare	  A	  tillägger	  att	  på	  vissa	  ack-‐
ord	  som	  11-‐ackord5	  tas	  tersen	  bort	  då	  den	  krockar	  mot	  kvarten.	  	  

4.3.3	  Bollplanket	  
När	  istället	  en	  elev	  intar	  rollen	  av	  "mästare"	  blir	  lärarens	  roll	  mer	  som	  att	  vara	  ett	  boll-‐
plank.	  Detta	  sker	  också	  om	  en	  elev	  tar	  plats	  och	  visar	  självständighet	  då	  läraren	  intar	  en	  
problematiserande	  och	  diskuterande	  roll	  av	  ”bollplankskaraktär”.	  	  
	  
Vid	  ett	  harmoniseringsmoment	  som	  lärare	  B	  genomför	  är	  det	  en	  elev	  som	  hakar	  upp	  sig	  
på	  en	  viss	  ackordföljd.	  Eleven	  hör	  ackordföljden	  i	  huvudet	  utan	  att	  det	  har	  spelats	  av	  
läraren.	  Här	  går	  lärare	  B	  in	  i	  en	  "bollplanksroll"	  genom	  att	  bolla	  fram	  och	  tillbaka	  med	  
eleven	  om	  vad	  det	  är	  exakt	  denne	  är	  ute	  efter	  för	  ackord.	  Det	  rör	  sig	  om	  en	  ackordskiss	  
som	  eleven	  har	  gjort	  på	  ett	  papper:	  
	  

Elev	  4:	  (Söker	  efter	  sin	  ackordprogression)	  Och	  så	  en,	  högre	  där.	  Va	  blire	  där.	  Ett	  halvt	  
högre	  med	  basen,	  va	  är	  de	  för	  ton?	  (läraren	  spelar	  en	  halv	  ton	  upp	  i	  basen)	  Nej,	  en	  till.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  D13	  är	  ett	  D-‐dur	  ackord	  med	  en	  färgningskaraktär	  av	  tonen	  13.	  	  
4	  Altererat	  ackord	  är	  när	  man	  har	  förändrat	  väsentligt	  toner	  i	  ett	  givet	  ackord.	  
5	  11-‐ackord	  eller	  även	  kallade	  Sus-‐ackord,	  är	  ackord	  där	  kvarten	  är	  med	  istället	  för	  tersen.	  	  
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Lärare	  B:	  G?	  
Elev	  4:	  G.	  (Läraren	  fortsätter	  spela)	  
Elev	  2:	  Jag	  förstår	  hur	  du	  tänker,	  jag	  hör	  också	  det	  där!	  
(...)	  
Elev	  2:	  De	  trappas	  upp	  så	  här.	  
Lärare	  B:	  Vad	  är	  de	  som	  trappas	  upp?	  
Elev	  1:	  Tonstegna	  eller?	  
Elev	  2:	  Aa,	  eller	  näe,	  jag	  vet	  inte.	  De	  är	  mera	  så	  här	  stegvis,	  eller,	  aa.	  
Lärare	  B:	  Blir	  de	  bättre	  eller	  blir	  de	  sämre?	  Blir	  de	  jobbigt	  eller	  blire	  snyggt	  eller	  va...	  
(elever	  skrattar)	  De	  är	  ganska	  viktigt.	  
(...)	  
Elev	  4:	  De	  jag	  menar	  va	  att	  de	  ska	  va	  en	  sjua	  nånstans.	  
Lärare	  B:	  Aha!	  (Börjar	  spela	  låten	  igen)	  
(Observation,	  teorigrupp	  B,	  10/11,	  2014)	  
	  

Här	  hjälper	  läraren	  eleven	  genom	  att	  guida	  denne	  fram	  mot	  elevens	  mål	  genom	  att	  pro-‐
blematisera	  och	  fråga	  vad	  som	  händer	  i	  låten	  och	  ställa	  frågor	  som	  får	  alla	  elever	  att	  
tänka.	  Lärare	  B	  låter	  dock	  här	  eleven	  vara	  i	  ledande	  position	  hela	  tiden.	  Eleven	  säger	  åt	  
lärare	  B	  att	  börja	  om	  låten	  flera	  gånger	  och	  lärare	  B	  säger	  inte	  emot	  utan	  fortsätter	  spela	  
och	  hjälper	  till	  genom	  att	  ställa	  frågor	  och	  kritisera	  för	  att	  försöka	  nå	  fram	  till	  det	  som	  
eleven	  hör	  i	  sitt	  huvud.	  
	  
Det	  här	  är	  en	  praktisk	  övning	  som	  har	  örat	  i	  fokus	  men	  också	  dialog	  som	  verktyg.	  Lära-‐
ren	  och	  eleverna	  får	  ett	  praktiskt	  samspel	  där	  de	  blir	  en	  diskussion	  och	  gehörsbaserad	  
övning.	  

4.3.4	  Sammanfattning	  av	  Lärarnas	  arketyper	  
Under	  en	  del	  av	  lektionen	  tar	  lärare	  A	  rollen	  som	  Mästare	  och	  ger	  en	  kort	  genomgång	  i	  
vilka	  toner	  som	  är	  mer	  relevanta	  än	  andra	  i	  ett	  ackord.	  Detta	  blir	  ett	  teoretiskt	  moment	  
som	  lärare	  A	  använder	  sig	  av	  för	  att	  eleverna	  skall	  förstå	  vissa	  ramar	  och	  hur	  färg-‐
ningstoner	  ska	  hanteras.	  Lärare	  B	  tar	  rollen	  som	  Bollplanket	  under	  lektionen	  när	  en	  elev	  
söker	  efter	  en	  ackordsföljd	  hen	  hör	  inom	  sig.	  Lärare	  B	  stödjer	  eleven	  genom	  att	  spela	  
ackord	  och	  ställa	  ledfrågor.	  
	  
Genom	  att	  lärarna	  byter	  roller	  anpassar	  de	  sig	  till	  elevernas	  behov.	  Bergsklättraren	  an-‐
vänder	  de	  relativt	  ofta	  för	  att	  låta	  eleverna	  själva	  komma	  fram	  till	  ett	  svar	  på	  frågor	  ge-‐
nom	  att	  ge	  stöd	  i	  form	  av	  ledande	  frågor	  och	  ledtrådar.	  Bergsklättraren	  var	  den	  arkety-‐
pen	  som	  syntes	  oftast.	  Det	  finns	  inget	  svar	  på	  om	  den	  var	  effektivare	  än	  andra	  arketyper	  
då	  resultaten	  varierade,	  ibland	  verkade	  energin	  vara	  så	  låg	  bland	  eleverna	  att	  de	  inte	  
orkade	  svara	  på	  ledfrågor,	  och	  ibland	  sporrades	  de	  till	  högre	  energi	  av	  lärarens	  ledtrå-‐
dar.	  	  
	  
När	  energin	  var	  låg	  och	  lärarna	  inte	  fick	  respons	  på	  sina	  ledfrågor	  bytte	  de	  roller,	  till	  
exempel	  till	  en	  mästare-‐roll.	  Eleverna	  fick	  då	  lyssna	  på	  en	  kort	  genomgång	  av	  läraren.	  
Det	  hände	  inte	  ofta	  att	  lärarna	  bytte	  till	  denna	  roll,	  men	  övergången	  kändes	  naturlig	  för	  
att	  de	  skulle	  komma	  vidare	  under	  lektionen.	  Rollen	  som	  bollplank	  användes	  mer	  sällan	  
men	  verkade	  vara	  effektiv	  för	  de	  elever	  som	  var	  drivna	  och	  intresserade.	  När	  lärarens	  
roll	  var	  bollplank	  lämnade	  hen	  utrymme	  för	  elevens	  sökande	  och	  kreativitet.	  Samman-‐
fattningen	  av	  lärarnas	  arketyper	  är	  att	  lärarna	  använde	  sig	  av	  ett	  dynamiskt	  spel	  mellan	  
rollerna	  och	  utnyttjade	  rollernas	  potential	  för	  att	  driva	  en	  god	  undervisning.	  
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4.4	  Slutsats	  
En	  slutsats	  som	  kan	  dras	  utifrån	  resultatet	  är	  att	  lärare	  A	  och	  B	  faller	  under	  olika	  arke-‐
typer	  utifrån	  vad	  som	  passar	  bäst	  för	  tillfället.	  Bollplanket	  används	  av	  lärare	  B	  när	  en	  
avancerad	  elev	  börjar	  ta	  initiativ	  och	  visa	  intresse	  medan	  lärare	  A	  använder	  sig	  av	  Mäs-‐
tare	  och	  lärjungerollen	  när	  elevernas	  kunskap	  inte	  verkar	  tillräcklig.	  Lärare	  A	  tar	  då	  en	  
snabb	  genomgång	  så	  att	  alla	  ska	  ligga	  på	  samma	  nivå.	  Olika	  arketyper	  verkar	  alltså	  passa	  
bra	  till	  olika	  situationer.	  	  
	  
De	  praktiska	  moment	  som	  dominerat	  under	  lektionerna	  sker	  med	  hjälp	  av	  dialog,	  dis-‐
kussion	  och	  aktivt	  lyssnande.	  Lärare	  B	  kombinerar	  aktivt	  lyssnande	  med	  diskussion	  
med	  eleverna	  och	  låter	  eleverna	  själva	  få	  upptäcka	  vad	  som	  låter	  "rätt"	  för	  dem.	  Lärare	  A	  
använder	  sig	  av	  diskussion	  när	  eleverna	  skall	  skriva	  ackord	  på	  whiteboardtavlan.	  Ele-‐
verna	  hjälper	  då	  varandra	  och	  det	  blir	  till	  ett	  praktiskt	  moment	  där	  elevernas	  individu-‐
ella	  kunskap	  används	  av	  hela	  gruppen	  så	  att	  de	  tillsammans	  löser	  uppgifterna.	  
	  
Slutligen	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  lärarnas	  upplägg	  innehåller	  både	  praktiska	  och	  teore-‐
tiska	  moment.	  Undervisningen	  lutar	  mer	  åt	  det	  teoretiska	  hållet	  men	  lärarna	  lyckas	  även	  
få	  in	  praktiska	  övningar.	  De	  verkar	  inte	  fokusera	  särdeles	  mycket	  på	  läxor	  utan	  fokuse-‐
rar	  på	  uppgifter	  under	  lektionstid	  samt	  att	  nå	  fram	  till	  eleverna	  genom	  diskussion	  och	  
reflektion	  kring	  varför	  de	  studerar	  musikteori.	  Båda	  lärarna	  återkopplar	  till	  tidigare	  
lektioner	  och	  fräschar	  upp	  elevernas	  minne	  med	  övningar	  eller	  frågeställningar	  i	  kom-‐
bination	  med	  genomgångar.	  
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5	  Diskussion	  
Diskussionen	  presenterar	  resultatet	  mot	  bakgrundens	  innehåll	  och	  ställer	  dessa	  mot	  
varandra.	  Resultatdiskussion	  tittar	  på	  vad	  som	  definierar	  ett	  praktiskt	  eller	  teoretiskt	  
moment	  och	  det	  framgår	  från	  tidigare	  forskning	  att	  det	  finns	  en	  avsaknad	  av	  praktiska	  
moment	  i	  undervisningen.	  Det	  fokuseras	  även	  på	  hur	  lärarnas	  roller	  påverkar	  momen-‐
ten,	  att	  blir	  de	  mer	  praktiska	  moment	  av	  vissa	  roller	  och	  vice	  versa.	  Diskussionen	  tittar	  
även	  på	  vad	  arbetet	  betyder	  för	  mig	  som	  forskare	  samt	  mina	  egna	  reflektioner	  kring	  
arbetet	  och	  hur	  arbetet	  kan	  vara	  relevant	  för	  andra	  dels	  i	  forskningssyfte,	  men	  även	  i	  
undervisningssyfte.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  

5.1.1	  Praktiskt	  eller	  teoretiskt	  
I	  Egnell	  och	  Jullanders	  (2011)	  intervjuer	  kommer	  det	  fram	  att	  eleverna	  är	  oense	  om	  vad	  
som	  kan	  betraktas	  som	  teoretiska	  eller	  praktiska	  moment.	  Vissa	  av	  eleverna	  som	  inter-‐
vjuas	  i	  deras	  studie	  anser	  att	  moment	  där	  de	  skriver	  på	  papper	  är	  av	  praktisk	  art	  ef-‐
tersom	  de	  då	  är	  aktiva.	  Andra	  elever	  anser	  att	  det	  är	  ett	  teoretiskt	  moment	  då	  de	  använ-‐
der	  sin	  teoretiska	  kunskap	  och	  inte	  spelar	  på	  något	  instrument.	  Huruvida	  ett	  moment	  är	  
praktiskt	  eller	  teoretiskt	  är	  alltså,	  enligt	  Egnell	  och	  Jullander,	  svårt	  att	  svara	  på	  då	  det	  är	  
upp	  till	  varje	  elev.	  I	  föreliggande	  studie	  använde	  sig	  lärare	  A	  och	  B	  primärt	  av	  dialog,	  
diskussion	  och	  aktivt	  lyssnande	  vilka	  jag	  här	  valt	  att	  betrakta	  som	  praktiska	  moment.	  
Om	  jag	  här	  istället	  hade	  betraktat	  endast	  de	  moment	  som	  innehåller	  musicerande	  som	  
praktiska,	  hade	  nästan	  inga	  praktiska	  moment	  förekommit	  under	  de	  här	  observerade	  
lektionerna.	  	  
	  
Zimmerman	  (2009)	  poängterar	  att	  syftet	  med	  de	  moment	  som	  lärarna,	  i	  hennes	  studie,	  
utför	  är	  att	  aktivera	  eleverna.	  Här	  beskriver	  inte	  Zimmerman	  huruvida	  momenten	  skall	  
vara	  praktiska	  eller	  teoretiska	  utan	  bara	  att	  de	  skall	  aktivera	  eleverna.	  Engell	  och	  Jullan-‐
der	  (2011)	  skriver	  att	  det	  var	  svårt	  att	  definiera	  vad	  som	  är	  praktiskt	  eller	  teoretiskt	  så	  
Zimmermans	  idé	  om	  att	  moment	  skall	  aktivera	  eleverna	  är	  då	  en	  metod	  som	  kanske	  kan	  
ses	  som	  mer	  lämpad	  för	  undervisning	  i	  verkligheten.	  En	  av	  Zimmermans	  informanter	  
skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  förstår	  de	  musikteoretiska	  kunskaper	  bakom	  det	  
praktiska	  hantverket.	  Den	  metod	  som	  används	  av	  informanten	  är	  att	  hen	  lär	  ut	  sekund-‐
intervall	  genom	  att	  beskriva	  vad	  det	  är	  och	  att	  spela	  intervallet.	  Detta	  binder	  ihop	  det	  
praktiska	  med	  det	  teoretiska	  och	  eleverna	  hålls	  aktiva	  genom	  verbalt	  samt	  musikalisk	  
stimuli.	  Genom	  den	  här	  aktiviten	  verkar	  det	  som	  att	  praktik	  och	  teori	  blir	  en	  enhet	  sna-‐
rare	  än	  två	  separata	  element.	  Detta	  kan	  vi	  se	  hos	  både	  lärare	  A	  och	  B.	  Lärare	  A	  förklarar	  
hur	  olika	  ackordsfärgningar	  kan	  användas	  och	  spelar	  dem	  på	  pianot.	  Lärare	  B	  använder	  
sig	  av	  harmonisering	  och	  spelar	  en	  avancerad	  progression	  samtidigt	  som	  hen	  förklarar	  
vad	  som	  händer	  och	  vilket	  ackord	  som	  förekommer	  samt	  förhållandet	  mellan	  olika	  ack-‐
ord.	  Lärarna	  använder	  här	  då	  musik	  som	  kunskapsämne	  och	  detta	  karaktäriserar	  deras	  
undervisning.	  
	  
Det	  som	  förekom	  främst	  under	  observationerna	  i	  studien	  var	  harmonilära	  och	  ackords-‐
toner.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  lärarna	  fokuserar	  på	  fyrklanger,	  men	  att	  de	  har	  olika	  
mål	  med	  vad	  de	  använder	  dem	  till.	  Jansson	  (1995)	  tar	  upp	  vikten	  av	  harmonisering	  och	  
harmonilära	  i	  Traditionell	  harmonilära.	  Där	  beskriver	  han	  att	  han	  önskar	  att	  eleverna	  
ska	  arbeta	  med	  harmonik,	  harmonisering	  och	  stämföring	  utifrån	  praktiska	  metoder	  
såsom	  aktivt	  lyssnande	  och	  instrumentalspel	  för	  att	  uppnå	  en	  djupare	  förståelse	  för	  äm-‐
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net	  musikteori.	  Lärare	  B	  fokuserar	  på	  harmonisering	  och	  använder	  sig	  av	  aktivt	  lyss-‐
nande	  som	  praktisk	  metod.	  Här	  förenas	  Janssons	  tankar	  om	  praktisk	  koppling	  till	  teore-‐
tisk	  kunskap	  med	  lärare	  B:s	  fokus	  på	  att	  spela	  ackord,	  lyssna	  och	  ge	  förslag	  på	  andra	  
ackord.	  
	  
Taylor	  (2003)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Musikteori	  i	  Praktiken,	  att	  eleverna	  måste	  höra	  rytmer	  
inom	  sig	  för	  att	  kunna	  skapa	  ett	  resultat	  som	  låter	  musikaliskt	  "snyggt".	  Denna	  aspekt	  
kan	  även	  appliceras	  på	  lärare	  A:	  s	  undervisning	  då	  han	  utgår	  från	  en	  mer	  teoretisk	  platt-‐
form	  genom	  att	  låta	  eleverna	  arbeta	  med	  hjälp	  av	  datorerna.	  Det	  rör	  sig	  dock	  här	  om	  
moment	  som	  innehåller	  ackord	  istället	  för	  rytmer.	  Eleverna	  skall	  till	  exempel	  stapla	  fyr-‐
klanger	  som	  övning	  i	  dataprogrammet.	  Om	  eleverna	  inte	  lär	  sig	  hur	  ett	  ackord	  låter	  är	  
det	  möjligt	  att	  det	  blir	  ”tom	  kunskap",	  det	  vill	  säga,	  eleverna	  vet	  hur	  ett	  ackord	  ser	  ut	  
men	  de	  vet	  inte	  hur	  det	  klingar	  eller	  hur	  det	  låter	  i	  förhållande	  till	  andra	  ackord.	  När	  
eleverna	  senare	  skall	  börja	  harmonisera	  är	  det	  sannolikt,	  enligt	  Taylor,	  att	  det	  inte	  blir	  
"snyggt"	  ljudandet	  resultat.	  Detta	  beror	  då	  på	  att	  eleverna	  inte	  har	  utvecklat	  sitt	  gehör	  
för	  ackord	  eller	  ackordföljder.	  	  

5.1.2	  Avsaknad	  av	  praktiska	  moment	  
Pedersen	  (2012)	  skriver	  i	  sin	  uppsats	  att	  samtliga	  lärare	  han	  intervjuat	  önskar	  mer	  di-‐
rekt	  koppling	  mellan	  (praktiskt)	  musicerande	  och	  gehörslära.	  Detta	  skulle	  då	  till	  exem-‐
pel	  kunna	  ske	  genom	  att	  använda	  instrument	  i	  undervisningen.	  I	  Pedersens	  fall	  önskar	  
lärarna	  att	  de	  hade	  mer	  resurser	  att	  använda	  sig	  av	  i	  form	  av	  tid	  och	  lokaler	  osv.	  Egnell	  
och	  Jullander	  (2011)	  undersöker	  i	  sin	  tur	  hur	  elever	  uppfattar	  ämnet	  gehörs-‐	  musiklära.	  
Under	  deras	  intervjuer	  nämner	  eleverna	  att	  de	  önskar	  att	  få	  spela	  sina	  kompositionsöv-‐
ningar	  på	  sina	  respektive	  huvudinstrument.	  Generellt	  upplever	  eleverna	  att	  ämnet	  ge-‐
hörs-‐	  musiklära	  är	  mer	  teoretiskt	  än	  praktiskt,	  men	  vissa	  elever	  upplever	  att	  det	  finns	  
praktiska	  moment	  i	  undervisningen.	  Både	  Egnell	  och	  Jullander	  samt	  Pedersen	  poängte-‐
rar	  att	  det	  saknas	  och	  önskas	  praktiska	  moment	  i	  undervisningen.	  I	  föreliggande	  studie	  
använder	  eleverna	  inte	  heller	  sina	  huvudinstrument	  under	  de	  observerade	  lektionerna	  i	  
syfte	  att	  just	  skapa	  praktiska	  moment.	  Om	  instrument	  används	  är	  det	  endast	  ett	  piano	  
som	  kommer	  ifråga.	  Det	  finns	  dock	  bara	  ett	  piano	  i	  lektionssalarna	  hos	  både	  lärare	  A	  och	  
B.	  Alla	  elever	  kan	  därför	  inte	  spela	  på	  ett	  piano	  samtidigt	  så	  de	  får	  i	  så	  fall	  samsas	  om	  
detta	  enda	  piano	  och	  turas	  om	  att	  spela.	  Under	  observationerna	  spelar	  inte	  någon	  elev	  
något	  alls	  på	  piano,	  däremot	  spelar	  lärare	  B	  relativt	  mycket	  på	  sitt	  piano	  och	  lärare	  A	  lite	  
grann	  på	  sitt.	  	  
	  
Donelian	  (2003)	  uppmanar	  eleverna	  i	  boken	  Training	  The	  Ear	  volume	  2	  att	  använda	  rös-‐
ten	  som	  instrument	  för	  att	  stärka	  och	  träna	  gehöret	  och	  Taylor	  (2000)	  skriver	  i	  sin	  bok	  
Musikteori	  i	  Praktiken	  att	  eleverna	  som	  utövar	  övningarna	  i	  boken	  måste	  försöka	  höra	  
rytmerna	  eller	  ackorden	  inom	  sig	  för	  att	  få	  bästa	  resultat.	  Att	  använda	  sitt	  huvudinstru-‐
ment	  kan	  ses	  som	  en	  väg	  mot	  att	  skapa	  praktiska	  moment,	  men	  har	  lärarna	  begränsade	  
resurser	  kan	  eleverna	  istället	  arbeta	  med	  sin	  röst	  och	  sitt	  inre	  gehör	  (att	  höra	  saker	  
inom	  sig).	  Både	  Donelian	  och	  Taylor	  ger	  exempel	  på	  hur	  rösten	  kan	  bli	  ett	  användbart	  
verktyg	  i	  både	  musiklära	  och	  gehör.	  Det	  måste	  alltså	  inte	  alltid	  vara	  gehörslära	  eller	  mu-‐
siklära	  som	  ligger	  i	  fokus	  utan	  dessa	  två	  kan	  också	  kombineras.	  Eleverna	  kan	  därigenom	  
få	  rum	  för	  mer	  praktiska	  moment	  och	  utveckla	  gehöret	  samtidigt	  som	  de	  teoretiska	  kun-‐
skaperna	  växer.	  
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Pedersen	  (2012)	  samt	  Engell	  och	  Jullander	  (2011)	  poängterar	  alltså	  avsaknaden	  av	  
praktiska	  moment	  i	  gehörs-‐	  teoriundervisningen	  och	  uttrycker	  att	  det	  finns	  behov	  av	  
praktiska	  moment.	  I	  böckerna	  Training	  The	  Ear	  volume	  2	  (Donelian,	  2003)	  samt	  Tradit-‐
ionell	  Harmonilära	  (Jansson,	  1995)	  finns	  dock	  en	  inledning	  i	  början	  av	  varje	  bok	  som	  
beskriver	  hur	  eleverna	  skall	  arbeta	  med	  övningarna	  med	  hjälp	  av	  praktiska	  medel	  
såsom	  sång,	  aktivt	  lyssnande,	  inre	  gehör	  (höra	  rytmer	  och/eller	  melodier	  inom	  sig).	  En	  
slutsats	  som	  kan	  dras	  av	  denna	  studie	  är	  att	  lärare	  i	  gehörs-‐	  musikteoriundervisning	  
inte	  verkar	  sätta	  sig	  in	  den	  litteratur	  om	  finns	  att	  tillgå	  tillräckligt	  noggrant.	  I	  de	  två	  
nämnda	  böckerna	  finns	  ju	  tydliga	  beskrivningar	  av	  hur	  innehållet	  ska	  användas	  prak-‐
tiskt,	  i	  undervisning.	  

5.1.3	  Hur	  lärarnas	  roller	  påverkar	  momenten	  
Under	  observationerna	  utgick	  mina	  analyser	  från	  andra	  ordningens	  konstruktion.	  Ge-‐
nom	  att	  jag	  observerade	  objektivt	  och	  fick	  intryck	  av	  hur	  saker	  var,	  första	  ordningens	  
konstruktion,	  kunde	  jag	  med	  hjälp	  av	  dessa	  konkreta,	  objektiva	  intryck	  skapa	  teorier,	  
andra	  ordningens	  konstruktion.	  Resultatet	  av	  denna	  analys	  benämns	  ovan	  i	  "lärararke-‐
typer".	  När	  de	  observerade	  lärarna	  byter	  mellan	  olika	  roller	  synes	  detta	  också	  påverka	  
det	  moment	  som	  pågår.	  Säg	  att	  lärare	  A	  byter	  från	  att	  vara	  "bollplank"	  till	  "mästare".	  
"Bollplanket"	  verkar	  då	  utgöra	  en	  mer	  passiv	  roll	  i	  förhållande	  till	  "mästaren”	  som	  inne-‐
bär	  en	  mer	  aktiv	  roll,	  det	  vill	  säga,	  från	  att	  låta	  eleverna	  finna	  kunskap	  själv,	  genom	  att	  
lätt	  stötta	  dem,	  går	  läraren	  över	  till	  att	  föreläsa	  och	  därigenom	  dominera	  lektionens	  på-‐
gående	  moment.	  Här	  förändras	  alltså	  inte	  bara	  lärarens	  position	  utan	  även	  momentet.	  
Momentet	  som	  först	  kanske	  var	  mer	  praktiskt	  inriktat	  i	  form	  av	  diskussion	  mellan	  ele-‐
ver	  och	  lärare,	  övergår	  till	  att	  vara	  ett	  moment	  av	  mer	  teoretiskt	  slag	  där	  läraren	  står	  
framme	  vid	  tavlan	  och	  föreläser.	  Något	  jag	  uppmärksammade	  under	  observationen	  i	  
dessa	  fall,	  var	  att	  läraren	  verkar	  byta	  mellan	  rollerna	  för	  att	  behålla	  ett	  "flow"	  under	  
lektionen,	  så	  att	  den	  inte	  stannar	  upp.	  Stannar	  en	  lektion	  upp	  tappar	  eleverna	  kanske	  
intresset	  och	  aktivitetsnivån	  sjunker.	  När	  lärare	  A	  till	  exempel	  lät	  en	  elev	  stå	  vid	  
whiteboardtavlan	  och	  skriva	  ackord	  sjönk	  aktivitetsnivån	  när	  eleven	  inte	  kunde	  lösa	  
uppgiften.	  När	  de	  andra	  eleverna	  då	  ”kastade	  sig	  in”	  i	  en	  diskussion	  och	  försökte	  hjälpa	  
eleven	  framme	  vid	  tavlan	  blev	  det	  mycket	  ljud	  och	  lite	  ”kaotiskt”,	  men	  tillsammans	  kla-‐
rade	  de	  då	  alltså	  av	  att	  lösa	  uppgiften.	  Lärare	  A	  bröt	  då	  av	  efter	  att	  uppgiften	  var	  klar,	  
och	  övergick	  från	  att	  vara	  i	  en	  passiv	  roll	  till	  att	  vara	  i	  en	  aktiv	  roll	  i	  form	  av	  föreläsning,	  
dels	  för	  att	  svara	  och	  reda	  ut	  frågor	  från	  eleverna	  men	  också	  kanske	  för	  att	  ändra	  tempo	  
under	  lektionen.	  	  
	  
Lärarna	  byter	  alltså	  roller	  vilket	  är	  något	  som	  tycks	  skapa	  ett	  dynamiskt	  spel	  mellan	  teo-‐
retiska	  moment	  och	  praktiska	  moment.	  Pedersen	  (2012)	  skriver	  att	  innehållet	  i	  under-‐
visningen	  bör	  varieras	  mellan	  praktiska	  moment	  och	  teoretiska	  moment	  eftersom	  detta	  
ökar	  entusiasmen	  hos	  både	  lärare	  och	  elever.	  Pedersen	  kategoriserar	  även	  föreläsningar	  
och	  genomgångar	  som	  mera	  teoretiskt	  orienterade	  moment	  och	  ser	  moment	  som	  inne-‐
håller	  instrumentalspel	  och	  sång	  som	  mer	  praktiska.	  	  

5.1.4	  Slutsatser	  
En	  slutsats	  som	  kan	  dras	  av	  dessa	  resonemang,	  är	  att	  praktiska	  och	  teoretiska	  moment	  
är	  relativa	  begrepp.	  En	  lärares	  preferens	  om	  vad	  som	  är	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  stäm-‐
mer	  kanske	  inte	  överens	  med	  en	  forskares	  idé	  om	  vad	  som	  kan	  betecknas	  som	  teoretiskt	  
eller	  praktiskt.	  Detta	  skulle	  kunna	  leda	  till	  att	  det	  nästan	  blir	  meningslöst	  att	  kategori-‐
sera	  moment	  enligt	  begreppen	  ”praktiska”	  eller	  ”teoretiska”	  moment.	  Om	  läraren	  istället	  
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tittar	  på	  aktivitetsnivån	  hos	  eleverna,	  om	  eleverna	  vore	  aktiva	  under	  en	  diskussion,	  
skulle	  det	  kunna	  vara	  minst	  lika	  givande	  som	  eget	  arbete.	  Eget	  arbete	  vid	  en	  dator	  eller	  
med	  ett	  papper	  kanske	  till	  och	  med	  bidrar	  till	  lägre	  aktivitetsnivå	  och	  sänker	  intresset.	  
	  
En	  annan	  intressant	  slutsats	  är	  att	  Pedersen	  (2012)	  samt	  Engell	  och	  Jullander	  (2011),	  
önskar	  mer	  praktiska	  moment	  i	  form	  av	  aktiviteter	  med	  instrument	  och	  sång.	  De	  ut-‐
trycker	  att	  det	  saknas	  och	  finns	  behov	  för	  praktiska	  moment,	  både	  från	  lärarnas	  sida	  och	  
från	  elevernas.	  Detta	  är	  intressant	  då	  litteratur	  som	  till	  exempel	  Training	  The	  Ear	  volume	  
2	  (Donelian,	  2003)	  samt	  Traditionell	  Harmonilära	  (Jansson,	  1995),	  beskriver,	  i	  inled-‐
ningen	  av	  varje	  bok,	  hur	  eleverna	  skall	  hantera	  och	  använda	  sång	  och	  instrument	  eller	  
en	  partner	  för	  att	  utföra	  de	  övningar	  som	  finns	  i	  böckerna.	  En	  slutsats	  som	  kanske	  kan	  
dras	  av	  detta	  är	  att	  lärare	  inte	  studerar	  den	  litteratur	  som	  finns	  att	  tillgå.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  mitt	  sinne	  öppnats	  för	  en	  ny	  tanke.	  I	  början	  av	  arbetet	  låg	  in-‐
tresset	  i	  att	  se	  balansen	  mellan	  praktiska	  och	  teoretiska	  moment	  i	  gehörs-‐	  musikteori	  
undervisning.	  Jag	  brann	  för	  frågan	  personligen	  då	  jag	  upplevde	  att	  det	  finns	  en	  snedför-‐
delning	  på	  gehörs-‐	  musikteorilektioner	  där	  de	  teoretiska	  momenten	  oftast	  tar	  mer	  plats.	  
Personligen	  upplevdes	  detta	  som	  att	  de	  praktiska	  moment	  som	  fanns,	  var	  väldigt	  få	  och	  
förekom	  sällan.	  
	  
En	  tanke	  som	  uppstod	  under	  analysernas	  gång	  i	  denna	  studie,	  är	  att	  rollbyten	  kan	  an-‐
vändas	  inte	  bara	  för	  att	  ändra	  tempo	  utan	  även	  för	  att	  ge	  läraren	  ny	  inspiration.	  Om	  en	  
lärare	  fastnar	  på	  ett	  och	  samma	  moment	  för	  länge,	  till	  exempel	  ifall	  en	  elev	  behöver	  ex-‐
tra	  hjälp	  med	  en	  specifik	  sak	  kan	  läraren	  inta	  en	  ny	  roll	  för	  att	  påverka	  situationen	  och	  
variera	  metoderna	  för	  att	  hjälpa,	  i	  det	  här	  fallet,	  eleven.	  Säg	  att	  en	  elev	  inte	  förstår	  sig	  på	  
hur	  ackord	  är	  uppbyggda	  trots	  en	  lång	  genomgång	  och	  en	  diskussion.	  Läraren	  kan	  då	  
anta	  en	  ny	  roll	  för	  att	  skapa	  en	  ny	  plattform	  att	  arbeta	  på.	  Läraren	  kan	  till	  exempel	  ta	  
upp	  ett	  instrument	  och	  spela	  ett	  ackord	  så	  att	  eleven	  får	  höra	  hur	  det	  låter.	  Just	  detta	  
kan	  vara	  det	  som	  eleven	  behöver	  för	  att	  lära	  sig	  ny	  något	  nytt.	  	  
	  
I	  Engell	  och	  Jullanders	  (2011)	  uppsats	  om	  hur	  elever	  uppfattar	  ämnet	  gehörs-‐	  musikte-‐
orilära,	  framkommer	  dock	  att	  vad	  som	  ses	  som	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment	  är	  nå-‐
got	  individuellt.	  Denna	  insikt	  medförde	  att	  jag	  som	  forskare	  tappade	  fotfästet	  lite,	  och	  
insåg	  att	  det	  här	  arbetets	  syfte	  är	  baserat	  på	  mina	  relativa	  värderingar	  om	  vad	  som	  är	  
teoretiskt	  och	  vad	  som	  är	  praktiskt	  inom	  ämnet.	  I	  stället	  för	  att	  genomföra	  en	  uppsats	  
med	  fokus	  på	  balans	  mellan	  teoretiska	  och	  praktiska	  moment	  skulle	  därför	  fokus	  kanske	  
istället	  ha	  legat	  på	  hur	  olika	  moment	  uppfattas	  av	  både	  elever	  och	  lärare.	  Detta	  borde	  ha	  
skett	  för	  att	  först	  försöka	  åstadkomma	  en	  mer	  generell	  kategorisering	  av	  vad	  som	  är	  just	  
teoretiskt	  och	  praktiskt,	  exempelvis	  på	  vilka	  sätt	  det	  finns	  gemensamma	  nämnare	  för	  
vad	  ett	  praktiskt	  moment	  är	  eller	  om	  det	  är	  så	  att	  alla	  elever	  och	  lärare	  alltid	  är	  enade	  
om	  att	  vissa	  moment	  är	  praktiska	  och	  vissa	  är	  teoretiska.	  Hela	  den	  här	  tankebanan	  fick	  
mig	  också	  att	  ifrågasätta	  om	  det	  ens	  finns	  något	  som	  är	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  i	  denna	  
undervisning	  då	  det	  verkar	  vara	  relativt	  utifrån	  varje	  individs	  egen	  uppfattning.	  
	  
De	  böcker	  som	  tas	  upp	  i	  den	  här	  uppsatsen,	  har	  i	  alla	  fall	  en	  inledning	  där	  det	  utförligt	  
beskrivs	  hur	  övningarna	  skall	  utföras	  med	  praktiska	  utgångspunkter,	  samtidigt	  som	  det	  
framgår	  av	  forskningen	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  önskar	  fler	  praktiska	  moment.	  När	  
detta	  upptäcktes	  uppstod	  en	  logisk	  slutsats,	  som	  en	  slags	  teori:	  Om	  det	  givna	  materialet	  
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beskriver	  hur	  det	  skall	  brukas	  med	  praktiska	  förankrade	  moment,	  och	  personerna	  som	  
undervisar	  eller	  studerar,	  utifrån	  materialet,	  anser	  att	  det	  saknas	  praktiska	  förankrade	  
moment	  till	  övningarna	  i	  materialet,	  så	  är	  det	  personerna	  i	  fråga	  som	  inte	  har	  studerat	  
materialet	  tillräckligt	  noggrant.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  det	  givna	  materialet	  inte	  hän-‐
visar	  till	  nödvändigheten	  av	  att	  ha	  praktiska	  moment.	  	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  och	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Det	  jag	  kommer	  bära	  med	  mig	  efter	  det	  här	  arbetet	  är	  att	  alltid	  studera	  litteratur	  och	  
material	  noggrant.	  Genom	  att	  studera	  material	  och	  litteratur	  noga	  förväntas	  jag	  få	  inspi-‐
ration	  och	  vägledning	  till	  nya	  övningar	  och	  moment	  i	  undervisningen	  gehörs-‐	  musikte-‐
ori.	  Jag	  kommer	  också	  bära	  med	  mig	  konflikten	  med	  vad	  praktiska	  och	  teoretiska	  mo-‐
ment	  är	  och	  försöka	  se	  varje	  elevs	  individuella	  behov	  utifrån	  det.	  Jag	  skall	  alltså	  inte	  ta	  
för	  givet	  att	  en	  övning	  upplevs	  praktisk	  för	  alla	  elever	  enbart	  för	  att	  jag	  anser	  övningen	  
vara	  praktisk.	  Detta	  hoppas	  jag	  kommer	  leda	  till	  att	  jag	  håller	  ett	  öppet	  sinne	  i	  framtida	  
undervisning.	  Andra	  lärare	  kan	  läsa	  den	  här	  uppsatsen	  och	  se	  behovet	  av	  praktiska	  mo-‐
ment	  och	  då	  påverka	  sin	  undervisning	  utifrån	  det	  behovet.	  
	  
Nu	  känner	  jag	  att	  det	  skulle	  vara	  otroligt	  intressant	  att	  bygga	  ut	  det	  här	  ämnet	  till	  en	  
masteruppsats.	  Om	  jag	  själv	  inte	  gör	  detta	  inom	  de	  närmaste	  åren,	  hoppas	  jag	  att	  någon	  
annan	  gör	  det.	  Andra	  idéer	  för	  forskning	  inom	  detta	  område	  kan	  också	  gälla	  studier	  som	  
fokuserar	  på	  större	  grupper,	  fler	  elever	  och	  lärare	  samt	  hur	  de	  uppfattar	  ordet	  "prak-‐
tisk"	  samt	  "teoretisk".	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  se	  om	  det	  finns	  en	  generell	  uppfatt-‐
ning	  av	  vad	  praktisk	  och	  teoretisk	  är	  när	  man	  utformar	  moment	  inom	  denna	  undervis-‐
ning.	  En	  annan	  väg	  att	  gå	  är	  att	  forska	  på	  hur	  aktivitetsnivån	  hos	  eleverna	  påverkar	  de-‐
ras	  engagemang	  och	  prestation.	  Med	  det	  menar	  jag	  att	  utforska	  om	  det	  finns	  ett	  sam-‐
band	  mellan	  "praktiska"	  moment	  i	  form	  av	  spel	  med	  instrument	  och	  sång,	  och	  högre	  
prestation	  från	  eleverna.	  Alltså	  om	  elever	  presterar	  bättre	  om	  undervisningen	  innehål-‐
ler	  fler	  "praktiska"	  moment	  med	  instrument	  och	  sång.	  
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