
  
 

 

Musikteori för barn i tidiga åldrar 
En kvalitativ studie om musiklärares respektive läromedels syn på musikteori i 
musikundervisningen för grundskolans år 1-5. 

Johanna Fahlén 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vt 2009 
Examensarbete på lärarprogrammet, 15 hp 
Institution för Estetiska ämnen, musik 



 

 

 
 

 

Sammanfattning  
I denna studie har jag undersökt hur musiklärare och läromedel i musik ser på musikteorin i 
undervisningen för elever i år 1-5. Jag har granskat läromedel och intervjuat lärare för att ta 
reda på vilka kunskaper de anser att vi bör ge eleverna i musikteori, men även i vilket syfte 
och med vilka metoder det ska ske. I samband med intervjuerna har musiklärarna gett mig 
synpunkter på de läromedel jag granskat. 
Jag har förstått att de intervjuade musiklärarna anser att det är väsentligt att ge eleverna 
kunskaper i musikteori, men att den inte får ta överhanden och dominera undervisningen. 
Musik, tycker musiklärarna, är ett ämne där eleverna framförallt ska ges tillfällen att skapa 
och musicera. Gällande läromedlen har jag upptäckt att de skriver om en långt mer avancerad 
musikteori än vad lärarna lär ut.  
Under intervjuerna betonade samtliga lärare vikten av att omsätta teoretiska kunskaper i 
praktiskt musicerande. I kontrast mot detta ger endast ett av tre läromedel idéer på praktiska 
tillämpningssätt. 
 
Nyckelord: musikteori, musiklärare, musikläromedel, musikundervisning, notinlärning 
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Inledning 
”Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna.” Så står det om musikämnet i 
kursplanen. Utöver musicerandet ska skolans musikundervisning enligt den aktuella 
kursplanen ha ett innehåll som hjälper eleven att uppnå mål inom kategorierna 
musikkunnande, musiklyssnande och musikskapande. Varje kategori kan delas in i ett antal 
underkategorier. Musikteorin är en utav underkategorierna till musikkunnande. 
   Som lärare i musik sedan sju år tillbaka har jag många gånger frågat mig hur avancerad 
musikteori jag anser att elever i grundskolans år 1-5 bör undervisas i. Genom att läsa 
kursplanen har jag inte lyckats lista ut vilket innehåll min undervisning i musikteori förväntas 
ha. Förmodligen har varje musiklärare sin egen tolkning och åsikt om vad som bör ingå. 
   I min musikundervisning har jag valt att arbeta kring musikteori och musikaliska begrepp 
och termer på många olika sätt. Jag har prövat mig fram för att hitta metoder och ett innehåll 
som både jag och elever ska känna oss tillfreds med. Min utgångspunkt har varit att det ska 
upplevas meningsfullt för eleverna, d.v.s. de ska förstå på vilket sätt de kan ha nytta av 
kunskaperna.  Begrepp jag ansett att eleverna bör känna till är ord som rytm, puls, taktart, 

tempo, paus, melodi, ackord, intro, vers, refräng, solo, repris etc. Inlärningen av begreppen 
har skett i samtal kring musik som vi sjungit, spelat eller lyssnat på tillsammans. Utöver dessa 
begrepp har jag också undervisat i annan musikteori. Jag har avgränsat mig till den teori jag 
ansett vara betydelsefull för barnen i deras musicerande. Musikteoriundervisningen har 
innehållit moment som att spela och klappa rytmer efter noter, tonernas namn, fylla tomma 
takter med noter så pulsslagen stämmer med taktarten, få förståelse för hur melodier rör sig 
upp och ner i noter och att lära sig hur man listar ut dur- och mollackord på piano. Jag har 
märkt att många elever tycker att den teoretiska delen av musiken är ointressant. Ofta har jag 
fått höra kommenterar som ”Måste vi göra det här? Kan vi inte spela istället?” 
   När jag bläddrar i olika läromedel förvånas jag över hur ambitiösa de verkar. Teorin som 
beskrivs i dem ligger på långt högre nivå än den jag valt att undervisa mina elever i. 
Nyfikenhet har väckts i frågan om vad andra lärare tycker. Hur avancerad musikteori tycker 
de att vi musiklärare bör undervisa våra elever i år 1-5 i? Vilka metoder anser de vara 
lämpliga? Kan det vara så att musiklärare faktiskt inte tycker att man behöver undervisa i 
musikteori, den är kanske inte särskilt nödvändig för musicerandet med barn i dessa åldrar. 
   Många gånger har jag frågat mig hur viktig jag tycker musikteorin är för elever i år 1-5. Är 
det något jag undervisar i för att jag förväntas göra det eller tycker jag att den är 
betydelsefull? Genom denna uppsats har jag en förhoppning om att jag, genom att ta del av 
andras erfarenheter och synsätt, ska bli mer säker på vad jag själv står i fråga om detta. 
 

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur musiklärare ser på och använder musikteori i sin 
undervisning med elever i grundskolans årskurs 1-5. Jag vill även granska ett antal läromedel 
i musik för att se hur väl den syn de förmedlar på undervisningen i musikteori stämmer 
överrens med lärarnas. 
 

Frågeställningar 
Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 
 

• Vad har musiklärare för syfte med sin undervisning i musikteori? 
• Vilket innehåll har musiklärares undervisning i musikteori för åren 1-5? 
• Vilka metoder anser musiklärare vara lämpliga för det tidiga lärandet i musikteori? 
• Vilken syn förmedlar olika läromedel i musik på musikteoriundervisningen i år 1-5, 

och hur väl stämmer den överrens med lärarnas? 
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Definitioner och avgränsningar  
Begreppet musikteori förklaras på Wikipedia på följande sätt: ”Musikteori, ibland 
musiklära, är läran om musikens uppbyggnad och form ur ett dels praktiskt hantverkligt, dels 
i viss mån naturvetenskapligt perspektiv, även hur den uppfattas och varför”.  
 
Nationalencyklopedin (1994) beskriver musikteori som ”all språkligt formulerad kunskap om 
musik och den musikaliska kommunikationens olika led /…/ Ofta avses den pedagogik som 
förmedlar kunskaper och färdigheter i notläsning, vanligen uppdelad i olika läror som 
musiklära och gehörslära”. 
 
I Bonniers musiklexikon (1983) står det om musikteori: 

Musikteori är vetenskapen om det musikaliska konstverkets konstnärlig-tekniska 
lagbundenhet. Musikteorins huvuduppgift består i att undersöka musikens tonförråd och dess 
ordning (intervaller, skalor, ackord), samt principerna för musikverkets melodiska, rytmiska, 
harmoniska och kontrapunktiska gestaltning och dess klangliga och arkitektoniska 
uppbyggnad. Även föredragsläran kan betraktas som en del av musikteorin. /…/ Som 
musikteori betecknas även den vetenskaplig-spekulativa musikteorins tillämpning i 
hantverkslära i olika specialområden (musiklära, melodilära, harmonilära, kontrapunkt, 
formlära och instrumentation) 

 

Musikteorin är alltså ett vitt begrepp. I det här arbetet handlar det främst om notkunskap, 
musiktermer och centrala begrepp, ackordlära, rytmlära och musikens form och struktur. 
 
Jag har valt att enbart se till musiklärares syn på musikteoriundervisningen i skolåren 1-5.  
 

 
Bakgrund 
Inledningsvis har jag granskat vad som står i den senaste och de tidigare kursplanerna i musik 
om musikteori, för att se efter vad som förväntas av oss musiklärare gällande vår undervisning 
i musikteori. Jag gör en jämförelse med Waldorfskolans kursplan i musik, eftersom jag i mina 
intervjuer samtalar med en lärare som arbetar där. 
   Utöver ovanstående lyfter jag i min teoretiska bakgrund fram olika forskares, lärares och 
musikers tankar kring musikteori – både gällande om och hur man bör undervisa barn i 
musikteori, men även gällande musikteorins nytta i ett större perspektiv. 
   Slutligen redogör jag för olika musikpedagogiska riktningar och jämför och beskriver 
pionjärer inom musikpedagogiken i dess syn på notinlärning och musikteori. 
    
Vad står att läsa i styrdokumenten om musikteori i undervisningen? 
Här beskriver jag vad den aktuella kursplanen i musik (2000) och dess föregångare anser om 
vad musiklärare bör lära ut inom musikteori. Jag jämför den senaste kursplanen med 
Waldorfskolans kursplan i musik. Utöver det skriver jag om det förslag till kursplan som 
Läroplanskommitén (1992:94) tog fram. Det förslaget var det som lade grunden till den 
kursplan som kom 1994. Dessutom tar jag upp det som skrivits om musikämnet och 
framförallt musikteorin, i rapportserien ”Nationella utvärdering av grundskolan 2003” 
(Skolverket, 2003). 

Vad säger den senaste kursplanen? En jämförelse med kursplanen för Waldorfskolan. 

Vid granskning av vad den aktuella kursplanen (Skolverket, 2000) i musik säger om vad 
eleverna ska kunna i musikteori i slutet av det femte skolåret, finns inte mycket konkret att 
uthämta. 
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   Under rubriken ”Mål att sträva mot” står det skrivet att ”Skolan skall i sin undervisning i 
musik sträva efter att eleven blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och 
uttrycksmedel.” 
   Vidare beskrivs ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i bl.a. följande ord:  
 

Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det 
gemensamma musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som 
melodi, metrik och harmonik samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att 
dessa begrepp tillämpas i musicerande och musikskapande (Skolverket, 2000). 

 
Enligt kursplanen i musik skall eleven i slutet av det femte skolåret: ”förstå och använda 
begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika uttrycks- och gestaltningsformer”. 
    Noter nämns alltså inte som annat än ”som det musikens skriftspråk eleverna skall bli 
förtrogna med enligt målen att sträva mot.” (Strandberg, 2007 s.123). 
   Waldorfskolans kursplan skiljer sig inte nämnvärt från Skolverkets kursplan. Enligt 
kursplanen för Waldorfskolan ska skolan sträva efter att eleven ”lär sig förstå och skapa 
musik, blir förtrogen med musikens uppbyggnad, olika former och uttryck samt dess 
funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och tider”. Ett mål som ska vara uppnått i slutet 
av det femte skolåret är att eleven skall ”ur det praktiska musicerandet ha kännedom om 
musikens grundelement, melodi, takt, rytm, tonalitet och känsla för harmonik”. 
(Målbeskrivningar för Waldorfskolor, 2007 s.13) 
   Den enda skillnaden mellan det obligatoriska skolväsendets kursplan och Waldorfskolans är 
att i Waldorfskolans kursplan framgår att teorin ska läras in ur det praktiska musicerandet. 

Utvärdering av den aktuella kursplanen i musik 

2003 genomförde Skolverket den största nationella utvärderingen av grundskolan någonsin. 
Huvudsyftet var att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan ämnesvis och i ett 
övergripande perspektiv. I rapportserien ”Nationella utvärdering av grundskolan 2003” 
(Skolverket, 2003) redovisades vad de kommit fram till.  
   Utvärderingen gällande musikämnet gjordes i tolv klasser i år 9. Lektioner observerades, 
elever testades och intervjuer hölls med elever, deras lärare samt deras föräldrar. 
Utvärderingen visade att lärarna i sin undervisning tydligt prioriterade att ge eleverna sådana 
kunskaper i sång och instrument som kom till användning i gemensamt musicerande. 
Vare sig lärare eller elever vittnade om att man i någon större utsträckning arbetade med 
notskrivning. 
   Enligt den nationella utvärderingen borde grunden för utvecklandet av musikkunnande ligga 
förankrat i praktiskt utövande av musik, lyssnande på musik och kreativt musikskapande. 

Tidigare kursplaner i musik 

Vid en tillbakablick på tidigare läroplaner kan man se att musikämnets karaktär har förändrats 
drastiskt sedan den första läroplanen, Läroplan för grundskolan, Lgr 62, togs i bruk. Idag har 
vi en fokusering mot musicerande och skapande, medan mål och innehåll i Lgr 62 hade en 
förankring i en traditionell musikundervisning baserad på bl.a. notläsningsförmåga, 
flerstämmig sång och västerländsk konstmusikhistoria.  
  I Lgr 69 började pop- och rockmusiken användas en del i undervisningen. Vad gäller 
musikteoriundervisning i skolan på den tiden, så ersattes då en viss del av noterna med 
undervisning om ackord och ”gitarranalys” (Strandberg, 2007). 
  I Lgr80 finns inte ett enda musikteoretiskt moment bland alla de moment som finns 
beskrivna för ämnet. Vad gäller musicerandet lämnade kursplanen från 1980 öppet för om det 
skulle ske med hjälp av noter eller på gehör. 
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   En kommité, den s.k. Läroplanskommitén, tillsattes i februari 1991, för att utarbeta förslag 
till den läroplan som 1994 skulle bli gällande för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. 
De skulle också utarbeta förslag till timplan och kursplaner för grundskolan 
(Läroplanskommitén, 1992).   
   Läroplanskommiténs förslag på kursplan i musik var långt mer detaljerad än den kursplan 
som senare fastställdes. De sexton mål som Läroplanskommitén tog fram som mål att uppnå i 
slutet av år 9, reducerades i kursplanen 1994 till fyra. (Utredningen om mål och uppföljning i 
grundskolan, 2007) 
    I Läroplanskommiténs förslag på kursplan i musik skulle elever ”under de fem första 
skolåren ha fått arbeta med rytm, melodi och harmoni samt fått möjlighet att utveckla 
förståelse och förtrogenhet med dessa begrepp genom musicerande och skapande” 
(Läroplanskommitén, 1992 s.187). I slutet av det femte skolåret skulle elever ”ha elementära 
kunskaper om den musikaliska teori som krävs för musicerande och musikskapande i grupp”. 
Enligt Läroplanskommitén skulle skolan sträva mot att eleven ”lär sig förstå och behärska 
begrepp och sammanhang inom kunskapsområdet musik och blir förtrogen med musikens 
uppbyggnad, varierade former och uttryck” (Läroplanskommitén, 1992 s.185). 
   Den i dagsläget aktuella kursplanen är en omarbetning av den kursplan som kom 1994. I 
kursplanen från 1994 står det däremot inget om att skolan ska sträva efter att elever ska bli 
förtrogna med musikens skriftspråk (Utbildningsdepartementet, 1994). 
   Vad gäller de mål som elever ska ha uppnått i slutet av år 5 finns inte den senaste 
kursplanens mål om att elever ska kunna förstå och använda begreppen puls och taktart med. I 
kursplanen från 1994 formulerades målet på följande sätt: Eleven skall ”förstå begrepp som 
rytm, melodi och ackord samt kunna omsätta dessa i enkla musikaliska övningar och 
elementära former av eget skapande och improvisation” (Utbildningsdepartementet, 1994  
s. 37). 
 
Forskares, lärares och musikers syn på musikteori  
Det har varit svårt för mig att hitta källor och teorier inom området barn och musikteori. 
Därför väljer jag istället att redogöra för ett antal olika forskares, lärares och musikers åsikter 
kring ämnet. Genom det vill jag visa på att åsikterna går isär, att det finns argument både för 
och emot att elever i grundskolans tidigare år bör undervisas i musikteori. Jag har letat med 
ljus och lykta efter skriftligt formulerade tankar och åsikter. Nedan redovisas det jag funnit i 
litteratur, läromedel och på Internet. 
 
Inga noter! Musiken ska rakt in i kropp och själ, utan omväg genom skriftkulturens 
distanslära. Så beskriver Jon-Roar Bjørkvold (1991) sin inställning till barns tidiga 
musikundervisning. I boken Den musiska människan beskriver han sin 9-åriga son Kjartans 
tidiga trumpetundervsining. Kjartan lärde sig spela tillsammans med sin far, som hela tiden 
ackompanjerade honom på piano. Allt skedde i lekens namn – helt utan noter och etyder 
(musikaliska övningsstycken). Vidare står att läsa att Kjartan lärde sig musiktermer och 
musikbegrepp på köpet då han spelade. Det var ju en naturlig del av spelet.    
   I Bjørkvolds bok märks tydligt hans enorma motstånd till noter i barns tidiga musikaliska 
utveckling. Han menar på att i nybörjarens och amatörens värld tar noterna ofta det totala 
befälet över den som musicerar – det totala befäl med krav på underkastelse. När någon säger: 
Spela som det står i noterna!, förbryts en inre trängtan efter musikaliska upplever hos den som 
spelar, i yttre tvång om att spela rätt. Barnet blir noternas medium istället för att musiken blir 
barnets. Musiken blir då bara en andrahandsupplevelse. 
   För ett barn som spelar efter noter, inträffar enligt Bjørkvold, en vändning från primärt 
musicerande (som hos små barn som hittar på och sjunger egna improviserade sånger) via 
notskriften till sekundärt musicerande. Musiken blir inte längre det huvudsakliga målet, nu 
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gäller det mer att spela rätt efter noter. I den övergången förlorar många den primära 
förmågan att musicera.  
   När små barn lär sig ett nytt språk, lär de sig det via öra och kropp istället för via pennan 
och boken som vi vuxna ofta gör. De tillägnar sig språket, till skillnad från oss, med en 
medfödd behärskning av intonation och uttal. De har en enastående förmåga till inlärning som 
är dokumenterad och upplevd av både lärda och lekmän. Deras inlärning är muntlig, 
förankrad i en totalupplevelse, kroppslig, visuell och auditiv. Resultatet av den 
inlärningsmodellen är ännu ett argument till varför även den tidiga musikundervisningen bör 
ske som muntlig förmedling och vara gehörsbaserad. 
   Först i puberteten börjar barn kunna systematisera och tänka i abstrakta och symboliska 
termer – då sker en mognadsprocess av förbindelsen mellan höger och vänster hjärnhalva. 
Detta är den fas då barn är mogna att möta symbolinnehållet i noterna. Först då finns 
möjlighet att noterna blir till känslofylld musik. Möter barn noter tidigare än så, är risken stor 
att notläsningen fungerar mekaniskt och endast på ett intellektuellt plan.  
 
Precis som Bjørkvold anser Stewe Gårdare, musiklärare vid musikhögskolan i Stockholm och 
författare till Musikoteket (1992), att notinlärning och musikteori inte är något självändamål i 
undervisningen utan att de skall implementeras först när de behövs. I övrigt anser Gårdare att 
det är betydelsefullt att eleven får uppleva snabba musikaliska resultat och ett spelande som är 
lustfyllt. 
 
Jerry A. Greene (2007) kompositör med kandidatexamen i musikteori och komposition, 
skriver på sin webbplats att det däremot finns fördelar med att tidigt börja lära barn noter. Han 
menar på att små barn lär sig noter snabbt och att det är bra att låta dem göra det samtidigt 
som de lär sig alfabetet. Han påstår att det är lättare att lära sig spela ett instrument om man 
redan kan noter. Då kan barnen helt koncentrera sig på det motoriska när de börjar spela. 
 
På The quietus, som är en webbplats om rop- och rockkultur kan man läsa att den brittiska 
sångaren Damon Albarn tycker att barn borde tvingas att lära sig noter i skolan (2008). Han 
påstår att "If you don't learn to read music, then there's a whole tradition that becomes very 
exclusive and shouldn't be." 
 
Mikael Lindkvist, författare till Grundteori för gitarr (2004), har i förordet till boken skrivit 
om varför det är bra att kunna musikteori. Enligt honom är det bra att kunna sätta namn på de 
skalor och ackord man spelar. Lindkvist skriver ”att förstå musikteori är egentligen att veta 
vad det är vi gör när vi spelar och skriver musik”. Vidare påpekar Lindkvist att musikteorin är 
ett oerhört viktigt verktyg. Med hjälp av musikteorin kan man utveckla sitt spel. De 
grundläggande musikaliska begreppen ger, enligt Lindkvist, musikerna en stadig grund att stå 
på. I slutet av förordet betonar Lindkvist vikten av att omsätta teorin i praktiken, han skriver: 
”Det spelar ingen roll hur bra man lärt in musikteorin om man inte är kapabel att utnyttja 
kunskaperna i ett praktiskt sammanhang.” 
 
I examensarbetet Musikteorins roll och status (2008, s.7) skriver Aili Bindberg ”Musikteori är 
mycket mer än notläsning – det är ju förståelsen för vad det egentligen är vi hör.” 
 
I elevhäftet till läromedlet Teoriboken – praktisk musikteori (2009) av Hasse Nyhlén och 
Petra Andersson motiveras eleverna att lära sig musikteori med följande argument: 
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1. Noterna är ett gemensamt musikspråk som sett lika ut över stora delar av världen och 
under en väldigt lång tid. Genom att lära sig noter kan man spela musik som är skriven 
för flera hundra år sedan.  

2. Det är bra för minnet. Man kan t.ex. skriva ner hur man spelar eller sjunger i noter så 
man kommer ihåg till nästa gång. 

3. Det är spännande att förstå systemet bakom - hur musiken fungerar.   
 
Gary Ewer är författare till Gary Ewer’s easy music theory  på CD-ROM som finns på 
webbplatsen easymusictheory.com. Han är i grunden kompositör/arrangör och musiklärare i 
Kanada. Om varför musiker behöver musikteori har Ewer skrivit artikeln ”Why you need 
music theory” (2001).  I den står att läsa att Ewer anser att musikteorikunskaper är väldigt 
viktiga för musiker. Kunnande inom musikteori lär inte bara musiker att förstå musiken, utan 
den ger dem också möjligheter att kommunicera sina musikaliska idéer och att utforska 
musiken på ett sätt som de aldrig tidigare gjort. Vidare skriver Gary Ewer att musikteorin gör 
människan läsande och skrivande inom musik, att den ger vokabulär och metoder för att 
öppna upp den musikaliska horisonten. Ewer menar på att om man har kunskaper inom 
musikteori kan man på ett mer exakt sätt ge uttryck för sina musikaliska idéer och man kan 
lättare förstå musikaliska strukturer. Kunskaper i musikteori kan dessutom leda till en 
snabbare musikalisk utveckling. 
   Enligt Ewer så påstår en del musiker att de inte vill lära sig musikteori i rädsla över att den 
kommer att hämma deras kreativitet. Dessa musiker tror att ökade kunskaper i musikteori 
resulterar i minskat konstnärligt sinne. Enligt Ewer är det precis tvärtom. Han upplyser om att 
världshistoriens största kompositörer; Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, alla var fantastiska 
musikteorietiker. De ägnade år åt att minutiöst studera andras verk för att uppnå en större 
förståelse för musikens uppbyggnad. Dessa teoretiska kunskaper hindrade inte deras talanger 
– de gjorde dem bara ännu mer framstående. 
   Samtidigt som Gary Ewer framhåller alla fördelar med att lära sig musikteori menar han 
liksom Bjørkvold och Gårdare på att musikteorin inte ska komma först i barns musikaliska 
utveckling. Han anser att barn på samma sätt som det lär sig sitt modersmål, också bör lära sig 
musik.  
  
Det sker i stadierna: 
 

1. Barnet lär sig språket i sitt sammanhang, genom att lyssna. Översatt till musiken 
betyder det att barnet lär sig ett instrument genom att spela på gehör. 

2. Barnet lär sig språkets teori - lär sig att läsa och skriva. I musiken handlar det om att 
barnet får tillägna sig musikteorin. 

3. Användningsområdena av barnets språk ökar liksom förmågan att kommunicera idéer. 
I den musikaliska utvecklingen handlar stadiet om att barnets musikalitet ökar liksom 
förmågan att kommunicera sina musikaliska idéer. 

 
   Gary Ewer är alltså en stark anhängare av tron att man till en början bör lära sig att spela på 
gehör. Han menar på att den icke-teoretiska starten av inlärning är grundläggande för en stabil 
musikalisk utveckling. Sammanfattningsvis anser han dock att musiker inte behöver vara 
rädda att kunskaper inom musikteorin hämmar deras kreativitet – Ewer anser att det är precis 
tvärtom. Han jämför det med kunskaper inom modersmålet. Att lära sig läsa och skriva kväver 
ju inte kreativiteten i användandet av ord. 
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Olika musikpedagogiska riktningar och deras syn på notinlärning och musikteori 
Under 1800- och 1900-talet grundades och utvecklades Dalcroze-, Kodály-, Orff-, Suzuki- 
och Waldorfmetoden inom musikpedagogik. Här följer en beskrivning av de olika metoderna 
och dess grundare. 

Dalcrozemetoden  

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), lärare i gehör och harmonilära vid musikkonservatoriet i 
Genève, utgick från att kroppen var musikens primära instrument (Sundin, 1995). Han 
upptäckte att det fanns en stark koppling mellan kroppsrörelser och musik. Det fick honom att 
ifrågasätta dåtidens strängt notbundna musikundervisning. Dalcroze menade att innan 
eleverna börjar lära sig att läsa noter och spela instrument borde musiklärare träna deras gehör 
och förmåga att uppfatta olika nyanser i musiken (Svenska rytmikpedagogförbundet Dalcroze, 
2003). Gångövningar, handklappningar och dyl. är en naturlig utgångspunkt i Dalcroze-
metoden för att uttrycka den rytmiska pulsen. Dalcroze utarbetade sin metod med syftet: ”att 
göra individen medveten om sig själv ur fysisk, psykisk och konstnärlig synvinkel genom en 
intim kontakt mellan kroppsrörelser och fritt musicerande” (Sundin, 1995). 

Kodálymetoden  

Zoltan Kodály var en ungersk tonsättare som levde 1882-1967. Kodály skapade en 
musikpedagogisk metod som fick stor internationell spridning. Kodály-metoden utgår från 
sången. Till en början lär sig barnen sånger på gehör. Man använder sig av inhemska sånger 
och folkvisor (Lindholm & Sundqvist, 2001).  Med sångerna som utgångspunkt arbetar 
barnen tillsammans med sina lärare på varierade sätt med deras rytmiska och melodiska 
element. Eleverna får lära sig noter och notvärden och att förbinda dessa med ljud. Först när 
de lärt sig noter får de börja spela instrument (Sundin, 1995). Kodálys målsättning för den 
grundläggande musikundervisningen var att ”lära barnen se det de hör och höra det de ser”. 
Kodálymetoden är vanlig bland musikklasser i Finland (Lindholm & Sundqvist, 2001).   

Orffmetoden 

Carl Orff (1895-1982) hade en grundidé om den konstnärliga totaliteten av tal, musik och 
rörelse. Enligt Orff var rytmen den viktigaste beståndsdelen i musiken. I hans metod 
kombineras rytmiska och melodiska sånger och ramsor med elementärt spel på ett noggrant 
utprovat instrumentarium (Sundin, 1995). Orffs instrumentarium kallas för ”Orff-
instrumentariet” och består av olika rytminstrument, samt melodiinstrumenten xylofoner, 
metallofoner och klockspel (Lindholm & Sundqvist, 2001). Rytmisk rörelse ingår också i hans 
metod . Genom att barnen musicerar och improviserar tillsammans kan en naturlig klang- och 
formuppfattning återuppväckas och utvecklas (Sundin, 1995). Först när eleverna vill skriva 
ner vad de komponerat, blir det relevant att lära sig noter (Lindholm & Sundqvist, 2001).   

Suzukimetoden 

Shinichi Suzuki (1898-1998) var en japansk violinpedagog, som på 30-talet grundade en 
metod som fått stor internationell uppmärksamhet. Metoden bygger på ett nära samarbete 
mellan elev, förälder och lärare. Barnen undervisas från tidig ålder (4-5 år), både individuellt 
och i grupp. Barnen ska inte vara bundna till en notbild, utan ha den hörda musiken som ett 
rättesnöre. Suzuki kallade själv sin musikpedagogik för modersmålsmetoden. Liksom 
modersmålet finns musiken i barnets miljö redan från födseln. Barnet ska tidigt få lyssna till 
musik och så småningom själv efterlikna den på sitt instrument (Svenska suzukiförbundet, 
2003). Suzukis metod skiljer sig från de andra tre, då den är den enda som enbart är riktad mot 
instrumentalundervisning, d.v.s. lärande på ett visst instrument – inte klassundervisning i 
musik.  
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Waldorfmetoden 

Waldorfskolorna, eller Steiner-skolorna som de också kallas, har en riktning som skapades av 
Rudolf Steiner (1861-1925). Waldorfpedagogiken har en stark betoning av det konstnärliga 
som ses som en jämställd kunskapsform till vetenskapen. Musikundervisningen är ofta 
integrerad med andra aktiviteter. I de tidiga skolåren börjar eleverna med speciellt 
konstruerade flöjter och lyror. Eurytmin är en annan viktig del av undervisningen. Den kan 
beskrivas som en rumslig gestaltning av ord och toner. Eurytmin har vissa likheter med 
Dalcroze-rytmik (Sundin, 1995). 
 
Både Carl Orffs och Shinichi Suzukis metoder bygger på idén om att barnet ska lära sig musik 
på samma sätt som man lär sig sitt språk. Ett barn lär sig prata genom att lyssna och imitera 
för att först senare i livet lära sig den skrivna formen – symbolerna. På samma sätt anser de 
alltså att barn ska lära sig musik. Barn ska först få lyssna till och uppleva musik för att sedan 
genom härmning lära sig sjunga och spela. Först senare, när de lärt sig de tekniska grunderna i 
sitt instrument, bör noterna introduceras. 
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Metod 
 

Urval 
 
Kvalitativa gruppintervjuer - fokusgrupper 
Jag valde att göra min empiriska del av arbetet i form av fokuserade kvalitativa 
gruppintervjuer med verksamma, utbildade musiklärare i grundskolans år 1-5. Jag började 
med att skicka ut ett e-postmeddelande till de rektorer som ansvarar för klasser i år 1-5, där 
jag bad om namnen på dem som arbetar med musik på deras skola. Utifrån deras svar fick jag 
ett antal namn på musiklärare som jag tog kontakt med. Då det fanns ett stort bortfall i svar 
från rektorer, ringde jag till en del skolor och bad om samma uppgifter. När jag fått fram 
femton namn på lämpliga intervjupersoner skickade jag ett e-postmeddelande med mitt 
missivbrev (se bilaga 2) till dem. Jag hade bestämt mig för att intervjua 5-6 musiklärare. 
Genom att skicka min förfrågan till så många som femton musiklärare hoppades jag kunna 
säkerställa att tillräckligt många skulle anmäla sig som intresserade. Så var tyvärr inte fallet 
utan i slutändan hade jag, trots påminnelser i form av e-postmeddelanden, endast fått in fyra 
positiva svar.  
   I mitt missivbrev var jag tydlig med att all information som skulle komma fram under 
intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och i enlighet med forskningsetiska regler. 
 
Läromedelsgranskningar 
Utöver intervjuerna granskade jag tre olika läromedel i musik. Stora musikboken (Nyman, 
2002) och Kring musiken (Israelsson, 2002:04) valde jag eftersom jag själv använt dem i min 
undervisning. Jag ville sätta mig in i deras tankar och metoder ordenligt, för att ta reda på hur 
väl deras material stämmer överrens med min syn på lärande i musikteori. Stora musikboken 
visade sig dessutom vara populär bland de lärare som tackade ja till intervju. 
   Vid sidan av ovanstående böcker valde jag att granska läromedlet Da Capo (Lindholm & 
Sundqvist, 2000:03) som en lärare i musik och musikdidaktik/pedagogik på lärarutbildningen 
vid Umeå universitet rekommenderat.  
 
 

Datainsamlingsmetoder 
 
Kvalitativa gruppintervjuer - fokusgrupper 
Jag bestämde mig tidigt för att undersöka musiklärares syn på musikteorin i undervisningen 
genom att göra kvalitativa intervjuer i formen av fokusgrupper med verksamma musiklärare. 
Fokusgrupper är en form av intervju där intervjupersoner diskuterar tillsammans i grupp kring 
ett visst ämne (Wibeck, 2000). Vad som menas med att en intervju är kvalitativ, beskriver 
Inger Erixon Arreman och Camilla Hällgren vid Umeå Universitet i en powerpresentation 
som ligger ute på Internet. Att göra en kvalitativ intervju, menar de, betyder att man fokuserar 
på djupet i ett litet antal avsiktligt utvalda fall, d.v.s. intervjupersoner (Erixon-Arreman & 
Hällgren). I en kvalitativ intervju finns bestämda frågeområden, men inte bestämda frågor. 
Syftet med denna form av intervju är att den ska ge så uttömmande svar som möjligt 
(Johansson & Svedner, 2004).  
Jag ansåg att fokusgrupper var en mer avspänd form av intervju än enskilda intervjuer – både 
för de som intervjuas och för den som intervjuar. Jag hoppades på att musiklärare i diskussion 
med varandra skulle ha lättare att komma fram till vad de i grund och botten anser om 
musikteorins roll och utformning i musikundervisningen. Genom att intervjua i grupp hade 
jag även en tro på att fler musiklärare skulle vara intresserade av att delta. Mina intervjuer 
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skulle samtidigt som de gav mig den information jag ville ha, även ge de musiklärare som 
deltog ett tillfälle att träffa andra verksamma musiklärare – att skapa kontakter och ta del av 
varandras erfarenheter.  
      I mina intervjuer gav jag lärarna olika teman att diskutera kring för att utforska deras syn 
på musikteorin i undervisningen för elever i år 1-5. De fick främst samtala kring musikteorins 
didaktiska frågor, d.v.s. gällande vad, hur och varför. I slutet av intervjun fick lärarna bläddra 
i de läromedel jag hade granskat för att jämföra den syn läromedlen förmedlar på musikteori 
med deras egen.  
 
Läromedelsgranskningar 
Redan i startskedet av mitt uppsatsskrivande granskade jag de tre läromedel i musik som jag 
valt, för att få inblick i vilken syn de förmedlar gällande musikteorins omfattning i 
grundskolans år 1-5. Jag ville även ta reda på vilka metoder de föreslår som lämpliga för 
lärande inom musikteori. Genom att kritiskt granska både läroböcker och lärarhandledningar 
tog jag mig an uppgiften. Stora musikboken och Kring musiken hade jag tidigare erfarenheter 
av, gällande hur de kan användas i klass, medan Da Capo var ett helt nytt läromedel för mig. 
 
 

Procedur 
 
Kvalitativa gruppintervjuer - fokusgrupper 
Efter att jag letat fram femton lämpliga intervjupersoner, åtta kvinnor och sju män, sände jag 
dem ett e-postmeddelande med en förfrågan om intervju. Genom att fylla i ett webbformulär 
(se bilaga 3) som jag utformat, meddelade de mig ifall de var intresserade av att delta. Vid 
positivt svar fick de i webbformuläret svara på frågor gällande deras egen utbildning, ifall 
eget musicerande skett på gehör eller efter noter samt i vilken genre de har varit eller är aktiva 
inom. I webbformuläret fanns även en fråga kring deras val av läromedel vid undervisning i 
musikteori. 
   När sista dag för anmälan passerat visade det sig att endast fyra musiklärare av femton 
tillfrågade tackat ja. Samtliga var kvinnor. En av lärarna skiljde sig från de andra eftersom 
hon arbetar på Waldorfskolan. Övriga tre är anställda inom kommunen. 
   Efter några samtal och e-postmeddelanden kunde jag placera lärarna i par och hittade sen en 
lämplig dag, tid och plats för intervjun. Två av lärarna var anställda vid samma skola, så för 
dem var det naturligt att föreslå att jag skulle komma dit. De andra två erbjöds att träffa mig 
på en av de skolor de var anställda vid. 
      Då tiden var inne för den första intervjun anlände jag med fikakorgen i ena handen och en 
påse med tunga läromedel i den andra. Vi hade träffats förut så stämningen blev direkt 
kamratlig och lättsam. Vi inledde med lite småprat för att sedan på ett naturligt och smidigt 
sätt komma in på det som intervjun gällde. De båda lärarna delade på ett öppet sätt med sig av 
sina åsikter och tankar kring musikteori i undervisningen. Efter ungefär halva intervjun och 
massor av prat frågade en utav lärarna mig om jag var säker på att inspelningsenheten var 
igång. Eftersom hon ändå frågade kollade jag upp det och märkte då till min förfäran att det 
på displayen stod att minneskortet var fullt. Jag hade tack och lov min mobiltelefon i fickan 
och slog igång ljudinspelningsfunktionen på den. Intervjun fortsatte som planerat efter denna 
incident. Då och då grämde jag mig över det som inträffat, men insåg samtidigt att det inte 
fanns mycket att göra åt det. 
   När intervjun var över och alla teman uttömda tackade jag för mig, packade ihop mina saker 
och åkte hem. Så fort jag hade möjlighet satte jag mig ner och skrev ned allt jag kom ihåg från 
intervjun. Efter jag gjort det lyssnade jag på de inspelningar som faktiskt gjorts och då visade 
det sig att glappet som blivit inte var längre än cirka 15 minuter. Mycket av det som sagts 
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under den tiden kom jag ihåg, men för säkerhetsskull skickade jag ett e-postmeddelande till 
lärarna jag intervjuat och bad dem skriva ner sina tankar igen omkring det tema som då 
diskuterats. De var verkligen hjälpsamma och ställde utan protester upp på detta. 
   Nästa dag var det dags för den andra intervjun. Jag upplevde att den flöt på ännu bättre än 
den första. Om det var för att jag hade blivit mer varm i kläderna, eller ifall det berodde på att 
dessa lärare kände varandra så bra och dessutom arbetar på samma skola och efter samma 
lokala kursplan, vet jag inte. Kan hända att det var en kombination av de båda faktorerna. 
Lärarna hade en hel del att säga kring de teman jag gav dem. Under tiden de samtalade drack 
vi kaffe och fikade. 
   Vid bearbetningen av materialet lyssnade jag noga igenom de inspelningar som gjorts. Jag 
skrev ned vad lärarna samtalat om, med tonvikt på det som de intervjuade lärarna visat stort 
engagemang i och starka åsikter om. Efter att jag skrivit ned min text, lyssnade jag på 
intervjuerna igen för att se att det verkligen stämde, att det jag skrivit var det som verkligen 
sagts. 
 
Läromedelsgranskningar 
Gällande läromedelsgranskningarna var jag till en början väldigt utförlig i mina beskrivningar. 
Det resulterade i sidor av text om varje läromedel. Med utgångspunkt från det jämförde jag 
sedan de olika läromedlen med fokus på deras ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad, 
huruvida arbetssätten de angav var lekfulla eller inte, samt omfattningen av idéer på 
tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska musicerandet. 
   I mina intervjuer med musiklärare bad jag dem tycka till om de olika läromedlen. De 
bläddrade och läste intresserat i de olika böckerna och var i stort väldigt samstämmiga i fråga 
om hur de såg på dem, vad de tyckte var bra och mindre bra. 
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Resultat 
 

Fokusgrupper med musiklärare 
De fyra lärare som jag intervjuat undervisar sina klasser i år 1-5 i musikteori på sina 
musiklektioner. Att det ska göras ser de alla som självklart. De är samstämmiga i fråga om 
mycket, särskilt vikten av att musikteorin hela tiden bör kopplas till det praktiska 
musicerandet. Alla framhåller dessutom vikten av att bibehålla musikämnets kärna till 
musicerandet och skapandet – musikteorin får därför inte bli alltför omfattande. 
 
Intervjupersonerna – en presentation 
De intervjuade lärarna har getts fiktiva namn.  
 
Wanja är lärare på Waldorfskolan och undervisar bl.a. i åren 4-6. Hon är utbildad 
instrumental- och ensemblelärare, men har mestadels arbetat som klasslärare i musik sedan 
hon började arbeta för 6 år sedan. Själv har hon framförallt musicerat inom klassisk musik och 
det har hon gjort efter noter.  
 
Helena arbetar som lärare i musik för åren 1-6. Hon är utbildad klasslärare i musik och har 
varit verksam som musiklärare för åren 1-5 i 15 år. I eget musicerande har hon mest varit 
inriktad mot afromusik, men även en del inom den klassiska musiken. Hon har framförallt 
spelat och sjungit efter noter.  
 
Gunilla arbetar som klasslärare samt som lärare i musik. Hon har inte utbildat sig till 
musiklärare utan hade musik som tillval i sin klasslärarutbildning. Gunilla har varit verksam 
som musiklärare i år 1-5 i 35 år och besitter alltså en mängd erfarenhet. Själv musicerar hon 
mest inom folkmusik och klassisk musik, både på gehör och efter noter. 
 

Greta arbetar som klasslärare och som lärare i musik. Hon är utbildad musiklärare och har 
varit verksam i åren 1-5 i 14 år. I eget musicerande har hon framförallt spelat och sjungit på 
gehör. 
 
Vad som kommit fram i intervjuerna med musiklärarna presenterar jag nedan efter 
intervjuernas huvudteman; musikteorins syfte, innehåll och metoder. Utöver det beskriver jag 
vilken musikteori lärarna anser vara mest betydelsefull i barns musicerande. 
 
Musikteorins syfte 
Wanja och Helena undervisar i musikteori för att göra eleverna mer självständiga i sitt 
musicerande. De menar på att om eleverna ges kunskaper om noter, ackord, musiktermer och 
dyl. har de i större utsträckning chans att musicera på egen hand, utan handledning. Helena 
har som mål att i år 6 ha gett elever de verktyg som krävs för att kunna öppna en vispop-bok 
och ha förståelse för en låts form och struktur gällande t.ex. ackord, melodi, taktart, pauser 
och taktstreck. Greta talar om att öppna en dörr och visa på hur musikteorin och notläsningen 
fungerar, hur systemet är uppbyggt. Eleverna ska enligt henne få förståelse för strukturen och 
upplägget. Det Greta sagt om syftet håller även Gunilla med om. Vidare talar Greta och 
Gunilla också om att eleverna behöver vissa begrepp för att förstå musik och för att kunna tala 
om musik med andra. Detta gemensamma språk nämner även Helena som ett syfte i hennes 
musikteoriundervisning. Hon påpekar också att människan ständigt utsätts för musik, och 
eftersom vi människor ofta vill förstå hur saker och ting fungerar och är uppbyggt, så kan vi 
lärare ge eleverna musikteorin som ett verktyg för att nå dit gällande musiken. Teorin hjälper 
oss att förstå musik. 
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Musikteorins innehåll 
Greta och Gunilla är anställda vid samma skola och undervisar efter samma lokala kursplan. 
De är väldigt samstämmiga i fråga om vad de undervisar om. De nämner tidigt i intervjun de 
begrepp som finns med i kursplanen som något de undervisar medvetet och strukturerat 
omkring. Det handlar om begreppen melodi, ackord, puls, rytm och taktart. Dessa begrepp 
undervisar även Wanja och Helena sina elever om.  
   Samtliga intervjupersoner lär sina elever notvärdena fjärdedel, halvnot, helnot och åttondel. 
Noternas placering efter tonhöjd, d.v.s. notnamnen väntar Gunilla och Greta med till år 6. 
Helena lär inte ut notnamnen alls, utan anser det tillräckligt att eleverna förstår strukturen, 
d.v.s. att de vet att när det går upp i noterna blir tonerna ljusare och tvärtom. Wanja lär ut 
notnamnen i år 4. Samtliga lärare som intervjuats låter sina elever skriva noter. Greta och 
Gunilla gör det på en mer grundläggande nivå än Wanja och Helena. Enligt Greta är det inte 
viktigt om noternas skaft är upp eller ner eller om eleverna kan rita en g-klav på ett riktigt sätt, 
hon anser att det är huvudsaken att man som lärare förstår vilken not eleverna avser att rita. 
Det enda som är viktigt enligt henne i fråga om hur eleverna ritar sina noter är alltså att de 
fyller i noter som ska vara fyllda och ritar en balk om det ska vara det. Wanja är mer noggrann 
med att barnen ska rita en g-klav (se bild 1) och vända skaften åt rätt håll (se bild 2).  
 

  &             
 
Bild 1. G-klav. Bild 2. Noternas skaft vänds åt andra hållet då noterna 
 ligger på övre halvan av notsystemet. 
 
 
 
   Helena och Wanja visar sina elever på förtecknens funktion och utseende. De lär eleverna 
hur tonnamnen förändras då de föregås av ett förtecken (se bild 3 och 4). 

                       #               b                
Bild 3. Korsförtecken.  Bild 4. B-förtecken. 
Höjer tonen ett halvt tonsteg  Sänker tonen ett halvt tonsteg  
och ger tonnamnen tillägget  och ger tonnamnet tillägget  
-iss. Tonen C blir tonen Ciss  -ess. Tonen D blir tonen Dess  
om den föregås av korsförtecknet.  om den föregås av b-förtecknet. 
 
   
 
   Durskalan arbetar Gunilla och Greta med i spel- och gehörsövningar, utan att egentligen 
nämna begreppet skala. Wanja går medvetet igenom durskalan i sina klasser.  
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   Dur och moll samtalar båda Greta och Gunilla om med sina elever. De lär eleverna tonernas 
namn på klaviaturen och hur man listar ut dur- och mollackord genom att räkna 4+3 och 3+4. 
Även Helena gör detta. Bild 5 visar på hur det går till.  
 

 
 
Bild 5. Kryssen anger vilka toner som ingår i ett C-dur ackord. Om man inte vet vilka  
toner som ska vara med så utgår man från grundtonen (C i C-dur, D i D-dur etc.) 
och räknar svarta och vita tangenter åt höger (halvtonsteg), först till fyra och sedan till tre. Det  
fungerar på alla durackord. Vid moll räknar man först till tre och sedan till fyra. 
 
 
Helena undervisar även om septimaackordet, d.v.s ackord som D7 och G7. När man spelar 
septimaackord lägger man till den tangent som ligger två halvtonsteg nedanför grundtonen. 
Wanja pratar om dur och moll som begrepp, men hon lär inte eleverna hur man listar ut vilka 
toner som ingår i olika dur- och mollackord.  
   Både Wanja och Helena undervisar om strängarnas namn på gitarren och basen. Det gör 
däremot varken Gunilla eller Greta. Helena visar dessutom på kromatiken som uppstår då man 
flyttar fingret efter gitarrhalsen mellan banden. Kromatik betyder skalor av stigande eller 
fallande halvtonsteg. Hon visar på sambandet mellan tonerna på gitarren och basen och 
tonerna på klaviaturen.  
   Wanja och Helena påpekar att de undervisar om de begrepp och termer som dyker upp i 
samband med spel och sång. Helena poängterar att hon inte är konsekvent i sin undervisning – 
hon lär inte ut exakt samma teori till alla sina klasser, utan undervisar i den teori som faller 
naturligt. Hon berättar att hon i sin undervisning kommer till skeden där det måste finnas 
musikteori för att de ska komma vidare för att det ska bli begripligt.  
   I samband med musicerande och i samtal om musik undervisar de alla om musikens form, 
gällande begrepp som refräng, stick, repris, etc. 
 
Metoder för lärande i musikteori 
Samtliga intervjuade musiklärare framhåller vikten av att koppla teorin till det praktiska 
musicerandet. Greta och Wanja påpekar att det inte blir något värde i kunskaperna om 
eleverna inte får prova dem i praktiken. Wanja säger att musikteorin går hand i hand med det 
man i övrigt gör på musiken. Hon påpekar vid flera tillfällen vikten av att teorin bör dyka upp 
i sitt naturliga sammanhang – att eleverna ska få lära sig teori när det finns anledning till det. 
Det håller Helena med om. Hon nämner även att det är viktigt att musikteorin upplevs 
meningsfull för eleverna. Enligt Helena bör man prata med sina elever om varför det är bra att 
kunna musikteori och anledningen till att noter faktiskt existerar. Helena betonar även vikten 
av att övningarna i musikteori ska upplevas roliga. 
   Wanja påpekar att lärandet bör starta i det praktiska musicerandet och skapandet. 
Musikteorin ska komma in senare, för att befästa de kunskaper som redan finns. Wanja 
betonar också vikten av att ge eleverna upplevelser av teorin. Det är viktigt att eleverna får 
lyssna till och sätta ord på upplevelser av sådant som harmoni och melodi.  
   De intervjuade lärarna verkar rörande överrens om att undervisning om begrepp och termer 
inom musikteorin kommer naturligt i samband med spel och sång. Greta och Gunilla, som 
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faktiskt delar musiksal, har som förstärkning till detta satt upp viktiga musikord och deras 
betydelse på väggen i klassrummet. Se bild 6 för exempel. De anser det vara viktigt med 
ständig repetition och samtal kring dessa begrepp, framförallt de ord som omnämns i 
kursplanen. 
 

 
 
Bild 6. 
Gunilla och Greta har satt upp 
skyltar med grundläggande 
musikbegrepp i musiksalen. 
 
 
   Helena använder sången och gehöret flitigt i sin musikteoriundervisning. Hon låter eleverna 
uppleva dur, moll, toner och melodier genom att sjunga dem.  
Gunilla och Greta ger sina elever upplevelser av skalan då det gör övningen Levande piano. 
Det går till så att åtta elever får varsin tonbox med en ton som ingår i durskalan. Övriga elever 
i klassen ska sedan lyssna på när de spelar och bestämma i vilken ordning de ska stå för att 
sorteras rätt från mörkaste till ljusaste ton. När detta är gjort får klassen spela melodier genom 
att peka på sina klasskamrater. 
   Gällande notvärden klappar, pratar, spelar och skriver allas elever för att tillägna sig 
kunskaperna. Alla lärare som intervjuats är överrens om att eleverna bör lära sig notvärdenas 
rätta namn; fjärdedel, åttondel etc. I rytmläsningen säger lärarna dock olika. Helenas elever 
får lära sig da och dabba, Wanjas elever gå och springa, Gretas elever Bo och Kalle och 
Gunillas elever ett, två å. Se bild 7. 
 
 
 
 
                  
 
             
 
 
 
 
 
 
Bild 7. Hur de olika musiklärarna läser rytmer 
muntligt med deras elever. 
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   Helena ser fördelar med att koppla riktiga ord till notvärdena, att t.ex. skriva egen text till 
nedskrivna rytmer. Då blir det ett bra sammanhang och ett meningsfullt lärande. Gunilla och 
Greta låter eleverna spela rytminstrument efter rytmpartitur till klassisk musik.  
   För att öva rytmer och pulskänsla låter Wanja sina elever skicka rytmer till varandra till en 
jämn puls. Det går till så att barnen sitter i ring. Wanja håller en stadig puls. En elev hittar på 
en rytm till pulsen. Nästa elev upprepar denna puls och skickar sedan en ny rytm vidare till 
nästa person. 
   Wanja påpekar att hon alltid arbetar med aktuellt material. Om barnen t.ex. ska skriva noter 
så får det göra det med en melodi som klassen tidigare arbetat med i spel och sång. Gällande 
notnamn såsom c, d och e, får barnen träna dem genom att sjunga kända melodier på tonernas 
namn samtidigt som de tittar på noterna. Bild 8 visar på hur ”Blinka lilla stjärna” skulle  
sjungas med Wanjas metod. 
 
 

 
 
 
Bild 8. ”Blinka lilla stjärna” 
i noter. Wanjas elever får sjunga  
den på tonnamnen samtidigt som 
de tittar på noterna. 
 
 
   Greta berättar att hon på senare tid börjat kopiera notblad till eleverna i samband med att de 
sjunger. Tidigare kopierade hon bara texten, men hon har nu upptäckt fördelarna med att låta 
barnen läsa direkt från notbladet. På ett naturligt sätt tillägnar de sig då kunskaper kring noter 
och tecknen som repris, Da Capo och ackord. Hon berättar att någon elev gjort henne 
uppmärksam på att mindre erfarna, såsom eleven själv, faktiskt kan tycka det är svårt att läsa 
texten i noterna, eftersom den innehåller så många bindestreck mitt i orden (se bild 9). Det är 
något Greta inte reflekterat kring tidigare. 
 
 

 
 
 
Bild 9.  
Bindestreck mitt i orden då man  
läser text från notbladen. 
 
 
   Hur man listar ut dur- och mollackord på piano lär Gunilla och Greta ut i helklass. Tyvärr 
finns inte så många klaviaturer i klassrummet som de skulle önska, så barnen tränar detta 
genom att sätta kryss på rätt tangenter på ett papper (se bild 10). Greta påpekar nackdelarna 
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med arbetssättet. Hon säger att eleverna inte kan höra när de kryssat fel. Det skulle de kanske 
ha gjort om de istället gjort uppgiften vid ett klaviatur.  
 
 
 

Sätt ett kryss på de tangenter som ingår i ett C-dur ackord: 
 
 
    
                   x      x     x  
 
 
 
 
Bild 10.  
Barnen får på stenciler med bilder av  
pianon kryssa de tangenter som ingår 
i olika ackord. 
 
 
Greta och Gunilla har upplevt att det är inte säkert att eleverna kan lista ut tonerna i ackordet 
på pianot och spela dem, bara för att de kan sätta kryssen rätt på papperet. Ett drömscenario 
enligt Greta och Gunilla hade varit ifall varje elev kunde ha varsin liten keyboard i knäet vid 
dessa uppgifter. 
   Gunilla berättar att hon ofta i samband med spel och sång frågar elever frågor som t.ex. ”Ser 
ni någonstans hur många slag det är i takten i den här låten?”. Hon ser fördelar med att på 
detta sätt ständigt återkomma till viktiga begrepp i samband med musicerandet. 
   I år 5 testar Gunilla och Greta sina elevers kunskaper i musikteori genom att låta dem göra 
ett musikteoriprov.  
 
Vilken typ av teori anser musiklärarna vara betydelsefull i barnens musicerande 
Samtliga lärare anser att kunskaper om ackord är viktiga för barns musicerande. Puls och 
pulskänsla är andra begrepp som alla tar upp som betydelsefulla. Gunilla anser att det är bra 
att eleverna kan räkna till fyra i fyrtakt, d.v.s. att de har en känsla för pulsen och taktarten. 
Greta brukar ibland skriva ner rytmiseringar i noter som eleverna ska spela efter när de 
musicerar, då är det värdefullt om de har förståelse för rytmer. De olika notvärdena som 
begrepp kan enligt Greta också vara bra att känna till. Som lärare ska man kunna säga ”spela 
åttondelar på basen” och basisten ska då förstå vad man pratar om.  
   Gunilla påpekar att det är bra om eleverna kan tonernas namn på piano. 
   Begrepp som repris, paus och tempo är sådant som eleverna kan ha nytta av då de musicerar 
enligt Helena. 
 

Läromedelsgranskningar – en överblick 
I mina läromedelsgranskningar tittade jag närmare på lärandet i musikteori i böckerna Da 

Capo (Lindholm & Sundqvist, 2000:03), Kring musiken (Israelsson, 2002:04) och Stora 

Musikboken (Nyman, 2002). Jag valde att främst undersöka deras ambitionsnivå med 
avseende på svårighetsgrad, huruvida arbetssätten de angav var lekfulla eller inte samt 
omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska 
musicerandet. Vad jag lade märke till redovisar jag nedan.  
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   I intervjuerna med musiklärarna lät jag dem bläddra i de läromedel jag granskat. Utöver det 
redan nämnda framför jag här nedan även deras åsikter kring böckerna. 
 
Da Capo  
Da Capo är ett läromedel i musik för åren 0-6 i grundskolan. Serien omfattas av tre 
läroböcker och tre lärarhandledningar. Serien är utgiven av Isabergs förlag. Författarna heter 
Marina Lindholm och Johan Sundqvist. Läromedlet har en trevlig layout i färg, med lekfulla, 
fint tecknade bilder.  

Ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad 

Svårighetsgraden är avancerad i Da Capo-böckerna. Redan i boken riktad för år 0-2 lär sig 
barnen om notvärden, rytmläsning, taktarter, symboler, begrepp, musikens form, dur och 
moll, notsystem, g- och f-klaver och stamtonernas placering i notsystemet.  
   I böckerna för år 3-4 och 5-6 blir musikteorin ännu svårare. I sista boken undervisas 
eleverna i bl.a. trioler, enkla-, sammansatta- och oregelbundna taktarter, tempobeteckningar, 
föredragsbeteckningar, oktavnamn, dur- och mollskalor, fasta förtecken och intervall. 

Lekfullhet i arbetssätt 

   I den första boken, för elever i år 0-2, är arbetssätten lockande och lekfulla. Musikteorin är 
integrerad i sångerna och begrepp och symboler förklaras i samband med att de dyker upp i 
det man spelar och sjunger. När notvärden lärs in relaterar de till avtryck av björnfötter från 
mamma björn, pappa björn och lilla björn. Pappa björn går långsamt och låter ta-a, medan lilla 
björn springer och låter ta-te, ta-te, ta-te, ta-te. Detta görs på ett bra sätt och det blir tydligt och 
samtidigt lekullt för barnen att lära sig om noter. 
   I den andra och tredje boken undervisas eleverna om musikteori i ett särskilt kapitel. Där är 
all lekfullhet som bortblåst och materialet ser snarare ut att vara riktad till elever på gymnasiet 
än till år 3-6. Allt lärande i musikteori sker i andra och tredje boken med hjälp av arbetsblad 
och tester. Uppgifterna är slutna och det väldigt styrda. 

Omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska 
musicerandet 

I boken för år 0-2 är i princip all teori inbakad i sångerna och spelet. När barnen lärt sig några 
notvärden får de t.ex. spela noterade rytmer på rytminstrument till sånger som klassen sjunger. 
Begrepp och symboler markeras i sångerna så att läraren kan gå igenom det med barnen då 
det är meningsfullt och aktuellt. Om en sång avslutas med att man sjunger tystare och tystare, 
kan man naturligt prata om begreppet diminuendo. 
   I andra boken blir tillämpningarna färre. I tredje boken existerar det nästan inte alls. Det 
enda jag kan hitta är att det på ett ställe står att klassen ska klappa eller läsa rytmerna på 
rytmläsningsbladen tillsammans. Skalor, intervall och noter ska färgläggas och noteras – men 
ingenstans står det att de ska spelas eller sjungas. 

Så anser de intervjuade lärarna om läromedlet 

Att Da Capo är väldigt avancerad, är alla lärare överrens om. En lärare påpekar att läromedlet 
ger en klassisk skolning på en väldigt hög nivå. Ett par av lärarna blev näst intill chockerade 
då det bläddrade i böckerna. ”Det här skulle jag aldrig ta upp i femman - så taskigt!”, sa en 
utav lärarna. ”Arma barn, det här kan inte ens jag”, sa en annan. Någon lärare lade märke till 
att Da Capo inte säger någonting om hur det låter, teorin är väldigt trist och torr. ”Det här är 
vansinne”, utbrast en lärare när hon bläddrade i läroboken och läste vad som förväntas av en 
elev i år 3-4 gällande musikteori. 
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Kring musiken  
Kring musiken är ett musikläromedel i fyra delar för grundskolan. Varje del består av en 
elevbok, en arbetsbok och en lyssnings-CD. Till del 1 hör även en CD-ROM med övningar. 
Läromedlet är utgivet av Isabergs förlag / Svensk skolmusik AB under åren 2002-2006. 
Författaren heter Christina Israelsson. Böckerna del 1 och 2, är riktade till barn i åren 1-5. De 
har en trevlig layout och roliga bilder i färg. Texterna är skrivna med stor stil och 
formuleringarna är valda för att passa unga läsare. 

Ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad 

Redan i den första boken, som riktar sig till de yngsta läsarna, möter eleverna en mängd 
musikteori. Boken tar upp grundläggande begrepp som takt, rytm och melodi men även lite 
om långsamma och snabba notvärden, notsystem, g-klaven och om hur c-durskalan ser ut i 
noter. Läromedlet visar eleverna hur melodier rör sig upp och ner i notskrift. Eleverna får 
även träna på att rita noter. 
   I den andra boken möter eleverna olika tempobeteckningar så som andante (något mindre 
långsamt, "gående") och allegro (snabbt, glatt).  Tempobeteckningar säger hur snabbt man ska 
spela eller sjunga. Vad gäller notvärden visar läromedlet nu på förhållandet mellan dem och 
även hur man bildar fullständiga takter och ritar taktstreck. Vad tonerna i c-durskalan heter får 
eleverna också lära sig. Förtecken förklaras, men endast de tillfälliga. Eleverna får lära sig om 
hur dur-, moll-, pentatoniska- och kromatiska skalor är uppbyggda. En mängd olika begrepp 
förklaras. Eleverna lär sig dessutom om hur dur-, moll- och septimaackord är uppbyggda 
genom att läsa boken.  

Lekfullhet i arbetssätt 

Arbetsböckerna är fyllda med lekfulla övningar. Barnen får färglägga mycket och i stort sett 
alla uppgifter har en tillhörande illustration. Texterna är riktade mot barn och är lätta att 
förstå. Nästan alla övningar i arbetsböckerna är tyvärr slutna uppgifter, d.v.s. övningar som 
bara har ett rätt svar. En del övningar är något friare, t.ex. där eleverna får rita noter. Oftast 
finns dock någon regel eller avgränsning med i beskrivningen av uppgiften, som att man ska 
rita noter på både linjerna och i mellanrummen.  

Omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska 
musicerandet 

Metoden som används för lärande i Kring Musiken-serien, går kontinuerligt ut på att elever 
läser och lär sig fakta i elevboken, för att sedan bearbeta kunskaperna de tillägnat sig genom 
att svara på frågor i arbetsboken. Väldigt sällan står det att de ska prova spela eller sjunga de 
noter de skrivit eller de skalor de lärt sig. Positivt överraskad blir jag dock när jag upptäcker 
att författaren visar hur man kan skriva egna melodier genom att använda sig av sina 
teoretiska kunskaper kring taktarter, notvärden och skalor. 

Så anser de intervjuade lärarna om läromedlet 

Två av lärarna tycker att Kring musiken verkar vara på en lämpligare nivå i fråga om 
svårighetsgrad jämfört med Da Capo. Trots det är vissa moment fortfarande långt mer 
avancerade än det lärarna brukar undervisa om. Samtliga lärare tycker att arbetsboken verkar 
lättsam och lekfull. En lärare nämner att hon upplever den som sagobetonad. Texterna i Kring 

musiken anser de vara lättbegripliga. Läromedlet känns övergripligt och har lockande och 
användbara övningar.  
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Stora Musikboken – Musiklektioner för mer än ett år… 
Stora musikboken är inget läromedel i egentligen mening. Tanken är inte att eleverna ska hålla 
den in sin hand, utan den riktar sig till lärarna. Boken innehåller 80 lektionsförslag samt en 
mängd tips för musikundervisningen i år 4-6. Den riktar sig främst till klasslärare som inte 
spelar något instrument, men kan även användas som idébank för utbildade musiklärare. 
Boken är skriven av Eva Nyman och utgiven av Argument förlag AB. 
   I förordet till boken betonar Nyman att teorikunskaperna inte får vara det som ger 
musikämnet legitimitet. ”Vi behöver känslomässiga upplevelser och erfarenheter för att 
utvecklas som människor”.    

Ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad 

   Teoridelen startar med en genomgång av notsystemet och G- och F-klaven. Eleverna får vid 
lärarens genomgång på tavlan veta hur noter kan placeras i systemet och även en del om 
hjälplinjer och beteckningar som 8:va. Boken går sedan raskt vidare till att ta upp 
stamtonernas namn och deras placering i notsystemet och på klaviaturen. Notvärdenas olika 
längder och utseenden tas upp och behandlas på en mängd olika sätt. Som 
extrauppgifter/överkurs till kapitlet om notvärden finns genomgångar av punkterade noter och 
olika pauser. Stora musikboken ger även kunskaper om olika taktarter. Dur- och mollackord, 
förtecken och olika musiktermer och begrepp tas också upp i boken. 

Lekfullhet i arbetssätt 

Stora musikboken är full av lekfulla övningar. Uppgifterna är spännande att utföra och bygger 
till stor del på lyssnande eller praktiskt utförande. Arbetsbladen ser kanske inte så inbjudande 
ut i sin layout, men uppgifterna bygger på reflekterande och undersökande arbetssätt och inte 
bara att skriva rätta svar. Många övningar ska göras vid ett instrument, så eleverna får uppleva 
skillnader mellan t.ex. dur och moll inte bara teoretiskt utan också med öronen. I flera 
uppgifter får eleverna träna på det aktuella musikteoretiska momentet genom att skapa egen 
musik. Författaren förslår att momenten ska repeteras vid flera tillfällen och att det då är 
lämpligt att låta eleverna leda uppgiften. 

Omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska 
musicerandet 

Med Stora Musikboken som verktyg lär man barnen teori enligt devisen ”Lär med kroppen, så 
fastnar det i knoppen”. Tanken är att all teori ska läras in parallellt som eleverna arbetar med 
praktiska övningar och upplevelser av samma moment. 
   Författaren ger förslag på både lyssningsexempel och lämpliga låtar för klassmusicerande 
som kan användas som konkreta exempel och praktiska tillämpningssätt av de teoretiska 
kunskaperna. De flesta övningarna går ut på att lära sig teori genom att antingen klappa, spela, 
sjunga, lyssna eller skapa musik. De ges mängder av idéer på hur det kan göras i boken. 

Så anser de intervjuade lärarna om läromedlet 

Alla fyra lärare som intervjuats använder sig sedan tidigare av Stora musikboken i sin 
undervisning. De är alla nöjda med läromedlet. De anser att boken är användbar och att den 
har övningar på en grundläggande nivå. Stora musikboken förmedlar samma syn på lärande 
som de intervjuade lärarna. Bokens metoder bygger på att eleverna ska känna in, pröva sig 
fram och lyssna. Läromedlet är varierat och brukbart. Bra som inspiration. 
 



 

 

24 
 

 
Läromedelsgranskningar – en jämförelse 
Slutligen gör jag en jämförelse av de aktuella läromedlen, med avseende på vad jag fått fram i 
mina granskningar och vad de intervjuade lärarna tyckt och tänkt om böckerna. 

Ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad 

Ambitionsnivån på musikteoriundervisningen med avseende på svårighetsgrad är hög i alla 
böcker, med tanke på att de är riktade till barn i år F-6. Da Capo är den mest avancerade av de 
tre. Stora musikboken har fler övningar inom varje moment och undervisar inte i lika 
komplicerad musikteori som de andra två. Kring musiken är den bok som är mest 
lättbegriplig, man märker tydligt att den i både formuleringar och layout verkligen riktar sig 
till barn. 

Lekfullhet i arbetssätt 

Stora musikboken är den bok som är allra mest lekfull i sina metoder för lärande. I den hittar 
man inte mycket av de ”fylla i”-uppgifter som det kryllar av i de andra böckerna. I Kring 

musiken är uppgifterna lekfulla – men här handlar det inte om att skapa, reflektera och 
upptäcka som i Stora musikboken, utan mer om att färglägga, fylla i korsord och dyl. I Da 

Capo är musikteoriövningarna enahanda och fantasilösa.  

Omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det praktiska 
musicerandet 

Även i fråga praktiska tillämpningssätt av teorin ligger Stora musikboken långt före både Da 

Capo och Kring musiken. Stora musikboken är utformad efter devisen ”Lär med kroppen så 
fastnar det i knoppen” vilket märks tydligt. I Da Capo ser det olika ut i de olika delarna. I den 
första delen tillämpas i stort sett all teori i det praktiska musicerandet, men i följande delar får 
man färre och färre tips på hur det kan ske. I Kring musiken och i Da capo del 2-3 är 
musikteorin nästan helt bortkopplad från lyssnandet och musiken. Musikteorin liknar där till 
stora delar en traditionell undervisning i matematik, med arbetsbok och räknehäfte. Istället för 
att lära sig genom upplevelser, lyssnande och musicerande får barnen hitta och skriva svar på 
slutna, enformiga frågor – sida upp och sida ner. 

Så anser de intervjuade lärarna om läromedlen 

De fyra lärarna anser alla att Stora Musikboken är det läromedel som stämmer bäst överrens 
med deras syn på hur musikteoriundervisning bör se ut för elever i år 1-5. De lägger märke till 
att ambitionsnivån gällande svårighetsgrad är lägre i Stora Musikboken än de andra böckerna 
och det är något de anser vara positivt. Stora Musikboken är också det enda läromedel som 
samtliga intervjuade lärare tidigare använts sig av i sin undervisning.  
   Lärarna påpekar att Kring Musiken är det läromedel som är mest lättbegripligt för barn och 
att böckerna i den serien är fyllda av lekfulla uppgifter. Även Stora Musikboken anser de vara 
lekfull. 
   I fråga om praktiska tillämpningar av de teoretiska kunskaperna är de överrens om att det 
bara är Stora Musikboken som i deras tycke ger det i tillräcklig utsträckning. 
   Gällande Da Capo anser samtliga musiklärare som intervjuats att den är alltför avancerad 
och tråkig för elever i år 1-5. 
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Kursplanen 
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Lärarna, läromedlen och kursplanen 
När jag reflekterar och funderar över vad jag kommit fram till i mitt arbete om musiklärares 
syn på musikteori i undervisningen för år 1-5, så upplever jag att musiklärarna är relativt 
eniga om både syfte, innehåll och metoder. Samtliga lärare som jag pratat med anser att man 
bör undervisa i musikteori, särskilt gällande ackord, begrepp, form och notvärden. Det som 
lyfts fram särskilt i båda intervjuerna gällande metoder, är vikten av att omsätta de teoretiska 
kunskaperna i praktiken. Alla fyra lärare anser att det är väldigt viktigt. Att teorin ska föras in 
i sitt naturliga sammanhang, då det dyker upp oklarheter i samband med spel och sång, anser 
lärarna också vara betydelsefullt. Syftet med att undervisa i musikteori är enligt lärarna att 
göra eleverna självständiga, att ge dem ett gemensamt språk och att visa på musikens struktur 
och upplägg. 
   Om man jämför de intervjuade lärarnas syn på musikteori i undervisningen med vad som 
står i kursplanen, så ser man att lärarna undervisar i musikteori i större omfattning än vad 
kursplanen anser vara nödvändigt. Ingenstans i kursplanen står det något om att undervisa om 
noter, trots det är det något som samtliga intervjuade lärare faktiskt gör. 
   Läromedlen är ännu mer omfattande och avancerade i sin undervisning i musikteori, än vad 
både kursplanen och de intervjuade lärarna är. I förord och baksidestext i böckerna står det att 
de är anpassade efter kursplanens krav på elevers lärande i musikteori. Det är sant att de tar 
upp och undervisar kring sådant som krävs för att uppnå målet ”förstå och använda begrepp 
som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika uttrycks- och gestaltningsformer”, men de 
undervisar dessutom om så oerhört mycket mer avancerad musikteori än så.  

 
 

Så här ser det ut om jag grafiskt 
beskriver hur mycket och hur avancerad 
musikteori de olika läromedlen, lärarna 
och kursplanen anser att man bör lära 
elever i år 1-5. 
 
Högst upp finns läromedlet Da Capo 
som lär ut avancerade notvärden som 
trioler, enkla-, sammansatta- och 
oregelbundna taktarter, 
tempobeteckningar, 
föredragsbeteckningar, oktavnamn, dur- 
och mollskalor, fasta förtecken och 
intervall. 
 
Längst ner hittar vi kursplanen som 
anser att det räcker att elever förstår och 
använder begrepp som melodi, ackord, 
puls, rytm och taktart. 
 

Figur 1 
Förhållandet mellan läromedlens, de intervjuade  
lärarnas och den aktuella kursplanens (2000) syn  
på hur avancerad musikteori elever ska  
undervisas i på musiklektionerna i grundskolans år 1-5. 
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När jag jämför lärares syn på musikteori med musikläromedlens ser jag stora skillnader även 
om man bortser från svårighetsgrad och omfattning. Musiklärare anser att musikteorin ska 
vara levande, hela tiden kopplad till det praktiska, men det hittar jag inte mycket av i de 
läromedel jag granskat. Stora musikboken skiljer sig från Da Capo och Kring musiken i det 
här avseendet, eftersom den liksom lärarna anser att man ska pröva sig fram, lyssna, spela, 
sjunga och reflektera. Da Capo och Kring musiken är däremot faktabaserade och icke-
musiska i sina metoder. Här finns inte mycket musik och inte heller något i termer av att lära 
sig med kropp och öra.  
 

Ger resultatet en sann bild?   
I min läromedelsgranskning tittade jag närmare på tre olika moderna läromedel. Bara ett utav 
dessa läromedel förmedlade en syn på musikteoriundervisning som liknade lärarnas. Det kan 
hända att det faktiskt finns andra läromedel i musik, kanske t.o.m. någon utav de äldre, som 
förmedlar en syn på musikteorin som mer liknar lärares. I bakgrunden nämnde jag 
Musikoteket (1992). Författaren till den heter Stewe Gårdare. Gårdare anser att notinlärning 
och musikteori inte är något självändamål i undervisningen utan att det skall implementeras 
först när det behövs. Då denna bok börjar vara så gammal att den t.o.m. har fått flytta ner i 
Umeå universitetsbiblioteks magasin, så valde jag att inte titta närmare på just den. Men med 
tanke på vad Gårdare sagt om musikteorin i undervisningen, kanske det var vad jag faktiskt 
borde ha gjort. 
   Läsåret 2007/2008 fanns 2514 tjänstgörande musiklärare i grundskolan i Sverige enligt 
Sveriges officiella statistik. (Skolverket, 2008). Jag har intervjuat fyra av dem. De var alla 
anställda i samma stad och samtliga var kvinnor. Deras syn på musikteorin i 
musikundervisningen var mycket samstämmig, men hur väl den stämmer överrens med 
resterande lärares syn får jag aldrig veta. Det är jag heller inte särskilt intresserad av att ta reda 
på. Min studie var kvalitativ, vilket betyder att jag fokuserade på djupet i ett litet antal 
avsiktligt utvalda fall. Jag var intresserad av just dessa lärares syn på ämnet. Om jag hade 
varit intresserad av att se på det här i stort hade jag istället valt att göra en enkät. 
 

Svårigheten med att få lärare att ställa upp på intervju 
Efter en hel del e-postande och ringda telefonsamtal fick jag fram 15 namn på verksamma 
musiklärare för år 1-5. Till alla dessa skickade jag ett e-postmeddelande med en förfrågan om 
intervju – mitt missivbrev. Trots ett antal påminnelser till de lärare som inte svarade fick jag 
bara in fyra positiva svar. Vad kan detta ha berott på? Var det så att de andra lärarna helt 
enkelt inte hade tid att komma på intervju? Eller var de ointresserade? Kanske oroliga? 
Upplevde de mitt webbformulär som skrämmande och valde att ta avstånd från intervjun då 
de genom att ha tittat på det placerat in sig själv bland de lärare som inte passar in, de som 
inte bedriver tillräckligt genomtänkt och avancerad musikteoriundervisning? Borde jag 
kanske ha ringt till lärarna istället för att ha skickat dem ett e-postmeddelande? Då skulle jag 
ju ha kunnat förklara att det var musiklärares syn på musikteori som var det väsentliga, vare 
sig de undervisar i det eller inte. Jag valde att e-posta av den anledningen att jag ville att det 
här skulle vara frivilligt. Jag vet själv att det är svårt att säga nej när någon ringer och frågar. 
Jag hade en förhoppning och en tro om att formen på intervjun, fokusgrupp, skulle locka dem 
till att delta. Vem är inte intresserad av att träffa andra musiklärare för att prata erfarenheter, 
metoder och syften, tänkte jag när jag skickade mitt missivbrev. Jag trodde verkligen att fler 
skulle vara intresserade och blev lite besviken när så inte var fallet.  
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Reflektioner  
Nedan följer mina egna resonemang och reflektioner kring läromedlen, gruppintervju som 
form, hur väl det lärarna sagt och tyckt överensstämmer med mina egna åsikter, om 
musiklärarnas undervisning har likheter med någon utav de musikpedagogiska riktningar som 
nämndes i bakgrunden och omkring kursplanens mål inom musikteori. Jag skriver även om 
hur mina egna åsikter har förändrats under arbetets gång och om hur detta kommer att påverka 
och förändra min egen undervisning. 
 
Läromedlen 
När jag läser Da Capo och Kring musiken kommer jag att tänka på de läromedel i 
samhällskunskap som jag mötte under min egen skoltid. Da Capo och Kring musiken bygger 
liksom samhällskunskapsböckerna endast på fakta och förståelse. Tanken är att man ska läsa 
faktatexter och sedan svara på frågor. Kring musiken är jämfört med Da Capo ett mer lekfullt 
och lockande läromedel, då det liknar en pysselbok i sin karaktär. Jag kan tänka mig att barn 
som tycker om att rita och färglägga gillar uppgifterna i Kring musiken, men att man i samma 
bok får upplevelser av musik kan nog ingen skriva under på. Av de läromedel jag granskat är 
det bara Stora musikboken som ger barnen det. Det är väldigt märkligt, anser jag, att man kan 
skriva läromedel i musik utan att inse vikten av att omsätta musikteoretiska kunskaper i 
praktiskt musicerande. Vad kan deras syfte med musikteori vara, om den inte ska användas 
praktiskt? 
   En annan sak jag funderar över är hur det kan komma sig att författarna till Da Capo och 
Kring musiken väljer att skriva om så avancerad musikteori som de faktiskt gör. Inte ens barn 
i musikklasser eller musikskola är i närheten av att tillägna sig de kunskaper som dessa böcker 
anser vara lämpliga i år 5. Personligen tror jag att om man som lärare skulle undervisa i all 
denna teori i skolans musikundervisning så skulle man ta död på all musikglädje hos barnen. 
Barnen vill ju ha musik för att spela och sjunga – inte för att lära sig komplicerad musikteori 
och avancerad notkunskap. Så som en av de intervjuade lärarna uttryckte det: ”Vilket barn 
skulle tycka om idrotten om den var teoretisk?” 
   Enligt läromedlens författare är böckerna utformade efter kursplanens mål inom 
musikkunnande. Jag kan däremot inte hålla med dem om att man uppfyller dessa genom att 
endast arbeta med läromedlets texter och uppgifter. Enligt kursplanen ska eleverna ”förstå och 
använda begrepp som melodi, ackord, puls, rytm och taktart i olika uttrycks- och 
gestaltningsformer” (Skolverket, 2000) Samtliga läromedel som jag granskat tar upp dessa 
begrepp. Så långt är jag nöjd. Det jag däremot reagerar på är att det i kursplanen faktiskt står 
att eleverna ska kunna förstå och använda begreppen ” i olika uttrycks- och 
gestaltningsformer”. I Da Capo och Kring musiken omsätts inte teorikunskaperna i praktiskt 
musicerande. Den enda uttrycksformen eleverna lär sig använda begreppen i genom dessa 
läromedel, är med papper och penna. 
 
Gruppintervju som form 
Jag intervjuade lärarna två och två. Det var ett väldigt trevligt sätt att intervjua på. Lärarna 
samtalade hela tiden med varandra. De följde varandras tankegångar och fyllde i den andres 
icke avslutade meningar. I efterhand har jag ändå funderat på om den metoden ger en lika 
sanningsenlig bild av intervjupersonernas synsätt som en enskild intervju. Hur mycket 
påverkades de egentligen av vad den andra sagt och tyckt? Jag märkte att lärarna jag 
intervjuade var väldigt samstämmiga om det mesta och då framförallt som det par jag 
intervjuat dem i. Greta och Gunilla var överrens om det mesta och likaså Helena och Wanja. 
Om jag däremot jämför Greta med Wanja kan jag hitta en hel del olikheter.  
   Vidare funderar jag också kring hur olika personer påverkas olika av att intervjuas 
tillsammans med andra. Vissa blir säkert modigare och vågar säga och tycka lite mer än vad 
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de annars hade gjort, medan andra istället hämmas av blygseln i att tycka annorlunda och säga 
fel saker. I mina grupper upplevde jag dock stämningen väldigt avslappnad och jag tror inte 
att någon av de jag intervjuade hindrades av sin blygsel. Men att de skulle ha påverkats av 
varandra kan säkert ha inträffat. Frågan är bara om det egentligen gör något? 
 
En jämförelse av de intervjuade lärarnas syn på musikteori i undervisningen med min 
egen 
Det som de fyra lärarna berättade för mig om deras syn på musikteoriundervisning stämmer 
väl överrens med hur jag själv ser på ämnet. Jag är som sagt själv verksam musiklärare sedan 
sju år tillbaka. Precis som de intervjuade lärarna har jag undervisat om musiktermer, ackord 
och notvärden i syfte att öppna en dörr och att göra eleverna mer självständiga i sitt 
musicerande. 
Men jag anser, liksom de lärare jag talat med, att kärnan i musikämnet ska ligga i 
musicerandet och skapandet. Det är intressant att vi tycker så lika, trots att vi är olika gamla, 
har olika lång erfarenhet och skiljer oss från varandra gällande om vi själva spelar efter noter 
eller på gehör i eget musicerande. Kan det vara så att vi alla upptäckt nyttan av musikteorin? 
Vi har kanske alla kommit fram till att kunskaper kring musikteori kan fungera som ett 
verktyg som underlättar för barnen när de musicerar och skapar? I min bakgrund berättade jag 
att Gary Ewer (2001) tror att kunnande inom musikteori får oss att förstå musiken och att den 
utöver det även ger oss möjligheter att kommunicera våra musikaliska idéer med andra. 
Förmodligen är det precis det som jag och de lärare jag intervjuat har upptäckt, utan att vi 
egentligen har satt ord på det. Det är vår insikt om att kunskaper i musikteori underlättar och 
fördjupar musicerandet, som får oss, trots att kursplanen egentligen inte kräver det, att 
undervisa i musikteori. Vi vill fördjupa elevernas förståelse av musiken. Vi vill få dem att 
kunna prata musik med varandra. Vi vill få dem att upptäcka musikens form och struktur. 
Viljan att förmedla detta till eleverna är helt oberoende av vår ålder eller hur många års 
erfarenhet vi har av vårt yrke. 
 
Musikpedagogiska riktningar och hur väl deras metoder stämmer överrens med de 
intervjuade lärarnas för lärande i musikteori 
I bakgrunden redogjorde jag för olika pionjärer inom musikpedagogik och deras metoder för 
musiklärande. Dalcrozemetoden bygger på att lära barn musik genom kroppsrörelser. 
Metoden förespråkar att man avvaktar med notundervisning till dess att elevernas gehör har 
utvecklats och att de lärt sig uppfatta nyanser i musiken. Enligt Kodálymetoden bör man 
istället starta med det teoretiska. Kodály menade på att barn ska ha kunskaper om noter innan 
de lär sig spela sitt instrument. Orffmetoden framhåller däremot att noterna bör introduceras 
först när eleverna vill skriva ned den musik de själva komponerat. Suzukis metod bygger på 
att barnen ska lära sig musik som de lärt sig sitt modersmål, d.v.s. genom härmning. Först 
senare, när barnet redan behärskar sitt instrument, ska noterna introduceras. 
   När jag reflekterar kring vad som kommit fram i mina intervjuer med musiklärare kan jag se 
att deras pedagogik gällande musikteori stämmer bäst överrens med Suzukis metod. Detta 
trots att den metoden är den enda som egentligen helt riktar sig mot instrumentalundervisning. 
Musiklärarna har inte uttryckt att de lär barn musik genom rytmik, vilket sker i 
Dalcrozemetoden, och de verkar inte heller lägga mest fokus på skapande och komponerande, 
vilket sker i Orffs metod. Kodálys tankar om att barn ska lära sig noter innan de börjar med 
instrument stämmer inte alls med lärarnas åsikter om musikteorin. Lärarna är ju samstämmiga 
kring att musikämnet i skolan ska fokusera på musicerandet och att teorin ska befästa 
kunskaper som redan tillägnats eleverna. Just så ansåg även Shinichi Suzuki att det skulle gå 
till. 
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Kursplanens mål inom musikteori 
Kursplanen är ännu mer inriktad mot att musikämnet ska vara ett ämne där man framförallt 
musicerar och skapar, än både lärare och läromedel. Det mål inom teori som finns med som 
mål att uppnå i slutet av år 5 lyder: ”förstå och använda begrepp som melodi, ackord, puls, 
rytm och taktart i olika uttrycks- och gestaltningsformer” (Skolverket, 2000). Egentligen står 
det inte i klartext att målet ska uppnås genom musikteori. Kanske räcker det med att man i 
samtal om den musik man spelar och sjunger tillsammans med barnen använder dessa 
begrepp. Det står att eleverna ska förstå och använda begreppet rytm – det står inte spela 
rytmer efter noter. Det står att eleverna ska förstå och använda begreppet ackord – det står inte 
att de teoretiskt ska veta hur ett ackord är uppbyggt. Kanske räcker det med att de vet vad en 
rytm är och att de kan härma en rytm på gehör, liksom att veta att D och A7 som de brukar 
spela på gitarr är olika ackord. Gällande taktart, som jag själv tidigare har sett som ett 
teoretiskt begrepp, kanske man som lärare inte ens behöver nämna att det avser hur många 
pulsslag det är i varje takt. Det kanske istället är mer värdefullt om man ger eleverna en 
upplevelse av olika taktarter - att räkna högt till musik, att klappa, gå och dansa. 
   Resonerar man på detta vis så finns det egentligen ingen teori i kursplanens mål att uppnå 
för år 5. Då handlar det endast om upplevelser.  
   Lärarna jag intervjuat verkar dock eniga om att musikteorin faktiskt behövs i 
undervisningen för elever i år 1-5. De anser att den gör eleverna självständiga. Håller 
Skolverket inte med om det? Hur kan det annars komma sig att kursplanen inte innehåller 
några mål att uppnå inom musikteorin?  
 
Hur mina åsikter har påverkats under arbetet med uppsatsen 
Innan jag startade arbetet med denna uppsats trodde jag att andra musiklärare undervisade i 
musikteori ungefär lika mycket och på samma sätt som jag. När jag valde ämne hade jag en 
förhoppning om att jag genom att få inblick i andras undervisning skulle få nya idéer och nya 
synsätt på musikteori i musikundervisningen. Jag ville hitta sätt att göra min undervisning 
ännu mer intressant och meningsfull för eleverna.  
   När jag började läsa in mig på litteratur i ämnet blev jag oerhört påverkad av de texter jag 
läste där skribenterna var kritiska till att lära barn teori och noter. Till att börja med hittade jag 
endast dessa teorikritiska källor. Hur mycket jag än sökte fann jag ingen litteratur där det 
talades positivt om att tidigt lära barn om musikens teori. Eftersom mina egna åsikter inte var 
särskilt djupt rotade, eller ens riktigt genomtänkta, så var jag lättpåverkad. Helt plötsligt blev 
jag osäker. Jag borde kanske inte undervisa mina elever i teori? Kanske är jag den enda 
musikläraren i år 1-5 som faktiskt gör det? Starka tvivel uppstod, vilket gjorde mig både 
osäker på mig själv i min lärarroll men samtidigt också förväntansfull inför att hitta nya vägar 
för att fördjupa elevers musikaliska utveckling.  
   Jag har själv alltid varit en teoretiker. Teorin har gjort mig trygg. Teorin har fått mig att 
förstå musiken och vad jag egentligen gör när jag spelar och arrangerar. Kan det vara så att 
jag tagit för givet att alla andra reagerar på teorin på samma sätt som jag, att det är därför jag 
lärt ut den? Den frågan kan jag inte svara på, hur mycket jag än tänker efter. Teorin har jag 
undervisat i utan att fundera, jag har sett det som självklart.  
   Veckorna innan jag träffade lärarna för intervju hade jag själv blivit kritisk till musikteorin i 
undervisningen för elever i år 1-5. Jag hade nästan dåligt samvete. Jag ångrade att jag ägnat så 
mycket undervisningstid åt att lära eleverna att läsa och klappa rytmer och fylla ofullständiga 
takter med noter och pauser.  Jag tänkte att lärarna jag skulle träffa för intervju säkert inte 
undervisar i teori i samma utsträckning som jag gjort. Men så var inte fallet. Under 
intervjuerna upptäckte jag att de fyra lärarna undervisar åtminstone lika mycket som jag i 
musikteori, ett par av dem t.o.m. mer. I samtal med varandra diskuterade de deras syften med 
detta. När jag hörde dem sätta ord på det, ord som jag aldrig tänkt, men som ändå skulle 
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kunna ha varit mina, kändes det skönt. Jag kände mig helt lugn. Plötsligt insåg jag: det är ju 
därför jag valt att undervisa om teori, jag har faktiskt haft ett syfte med den undervisningen 
även om jag aldrig satt ord på det. 
   Nu efteråt, när tankar och åsikter från litteratur, kursplaner, läromedel och lärare 
synliggjorts för mig har jag funnit var jag själv står i detta. Så länge jag inte hade kunskap om 
olika sätt att se på musikteori i musikundervisningen fanns det bara ett rätt för mig, jag trodde 
att det bara fanns ett sätt. Nu är jag medveten om att man kan se olika på det och jag vet vilka 
olika argument som används både för och emot musikteori i undervisningen för barn i tidiga 
åldrar. Först nu kan jag ta ställning – först nu kan jag veta vad jag egentligen anser.  
 
Argument som har kommit fram i min uppsats för respektive emot musikteori i år 1-5: 
 
Positivt om musikteori i år 1-5 

• Musikteorin ger förståelse av musiken 
• Musikteorin kan utveckla spelet 
• Teorin ger ett gemensamt musikspråk det blir lättare att prata musik med andra 
• Noter är bra för minnet, det blir lättare att komma ihåg 
• Musikteorin ger möjligheter att utforska musiken på ett djupare plan 

 
Kritik mot musikteori i år 1-5 

• Musiken hamnar inte i fokus, nu gäller det att spela rätt efter noter 
• Musiken ska läras in som när barn lär sig ett språk – genom örat 
• Först i tonåren kan barn tänka abstrakt, först då kan de tolka noternas symbolspråk 

som känslofull musik istället för som torra instruktioner. 
 

Min egen undervisning i musikteori – före och efter uppsatsen 
Sedan jag började fundera över mitt ämne i det tidigaste skedet av uppsatsskrivandet har min 
egen syn på musikteori i musikundervisningen för elever i år 1-5 som sagt förändrats. Jag har 
fått tillfälle att verkligen fundera över syftet med min musikteoriundervisning. En del av de 
moment som jag tidigare undervisat i kommer jag kanske inte att undervisa i igen. Jag har 
blivit klar över vad jag själv vill med min undervisning. Innehållet i min framtida 
undervisning kommer till större del än tidigare bestå av musicerande och skapande. Jag 
kommer undvika att undervisa i musikteori utan att ha ett bestämt syfte med det. Jag kommer 
dessutom att vara tydligare inför eleverna med vilket detta syfte är, d.v.s. varför jag lär dem 
det jag lär dem.  
   Förut har valet av moment i min undervisning i stor omfattning valts ut efter hur jag då 
tolkade kursplanens mål att uppnå i år 5. För mig var det av någon anledning självklart att 
begreppen som omnämns (melodi, ackord, puls, rytm och taktart) skulle undervisas som 
musikteori, som noter och symboler – som matematik. I och med detta arbete har jag kommit 
till insikt om att det inte längre är så jag vill lära eleverna om dessa begrepp. När jag kommer 
tillbaka till arbetet i skolan kommer min undervisning vara mer upplevelsestyrd, innehålla 
mer musik och instrumentspel och mindre ”papper och penna”-uppgifter. Det är jag helt 
övertygad om. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till lärare 
 
 

1. Berätta för mig om er syn på musikteori i musikundervisningen för år 1-5. Vad tycker 
ni musiklärare ska lära sina elever om musikteori? Varför tycker ni att eleverna ska 
lära sig det? 

 
2. Vilken betydelse tror ni kunskaper i musikteori har för barns musicerande? Vilken 

teori är värdefull för eleverna att ha kunskap om när de spelar och sjunger? 
 
3. Vilka metoder tycker ni är lämpliga för att lära barn musikteori? 
 
4. Vad tänker ni när ni bläddrar i Da Capo, Kring musiken och Stora musikboken? Hur 

väl stämmer den syn de förmedlar överrens med er vad gäller lärande i musikteori i år 
1-5? Fokusera på de tre rubrikerna:  

• Ambitionsnivå med avseende på svårighetsgrad 

• Lekfullhet i arbetssätt 

• Omfattning av idéer på tillämpningssätt av de teoretiska kunskaperna i det 
praktiska musicerandet 

 
5. Syftet med intervjun har varit att ta reda er syn på musikteori i musikundervisningen. 

Har vi missat något? Vill ni tillägga något? Sammanfattande reflektioner. 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 
Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Johanna Fahlén och är musiklärare på Backens skola i år 1-6. Den här terminen har 
jag beviljats lärarlyftet och läser nu på Umeå universitet för en examen som Lärare i 

grundskolans tidigare år. Under våren ska jag skriva ett examensarbete. Arbetet kommer att 
handla om musikteori i musikundervisningen i grundskolans år 1-5. Syftet med mitt arbete är 
att få svar på frågor som: Hur undervisar musiklärare för år 1-5 i musikteori? Vilket är deras 
syfte och i vilken omfattning undervisas eleverna i musikteori?  
 
Jag vill intervjua verksamma, utbildade musiklärare i xxx för att utreda detta. Intervjuerna 
kommer att ske i grupper om 2-3 lärare, under v.12-13. Medverkan är frivillig och 
intervjumaterialet kommer endast att användas i mitt examensarbete. All information kommer 
att behandlas konfidentiellt och i enlighet med forskningsetiska regler. Kvaliteten på mitt 
arbete är beroende av att du som verksam musiklärare, delger mig dina åsikter och tankar. Jag 
är tacksam för om du kan tänka dig att medverka. 
 
Intervjuerna kommer att ske i grupper utifrån antalet år i yrket och/eller i vilken genre läraren 
själv musicerat/musicerar (klassiskt, afromusik eller folkmusik). Jag hoppas att du är villig att 
i samband med din anmälan informera mig om det. 
 
Jag ber dig klicka på länken ”Svara här” nedan, för att lämna besked om du kan tänka dig 
delta. Jag ber dig göra detta snarast, dock senast fredag den 14/3, för att jag ska kunna 
planera intervjutillfällen som passar dig och de andra lärarna i gruppen. Vid positivt besked 
från dig återkommer jag i slutet av v.11 för att meddela tid och plats för intervjun.  
 
Intervjun beräknas ta ungefär en timme och kommer att spelas in. Inspelningarna raderas efter 
att jag har använt dem i mitt examensarbete.   
 
Jag bjuder naturligtvis på gott kaffe och kaka! 
 
Jag hoppas att du/ni ser detta som ett tillfälle för verksamma musiklärare i xxx att träffas och 
dela med sig av sina erfarenheter och tankar gällande undervisningen till varandra. Det är 
alltid intressant och lärorikt att få höra hur andra gör. 
 
Svara här (håll nere ctrl-tangenten då du klickar) 

 
Om du har några frågor, så kontakta mig på: 
Tel: 090-14 43 44, 0702-240 230  
Mail: jofa@rodang.se 
 
Min handledare Manfred Scheid kan nås på:  
Tel arbete: 090-786 78 83 
Mail: manfred.scheid@educ.umu.se 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh  Johanna Fahlén  
 



 

 

 
 

Bilaga 3 
Webbformulär 
 
Jag vill delta i intervjun: *  

Ja, självklart!  

Nej, tyvärr  

Helst inte, men återkom om det blir för få anmälda.  
 
Jag är utbildad musiklärare för åren 1-5:  

Ja     Nej  
 
Antal år som verksam musiklärare i år 1-5 

 
 
När jag utbildades till musiklärare spelade och sjöng jag mest inom:  

Klassisk musik Afro-musik  Folkmusik  
 
Idag spelar jag och sjunger mest inom genren:  

Klassisk musik Afro-musik  Folkmusik  
 
I eget musicerande har jag främst spelat och sjungit:  

på gehör   efter noter  
 
Jag använder följande läromedel när jag undervisar i musikteori: 

 
 
Dessa dagar och tider passar mig bäst för intervju under v.12-13: 

 
Mitt namn: * 

 
Skola där jag är verksam: * 

 
Min epost-adress: 

 
Telefonnummer dagtid: 

 
 

Skicka

 
 
 


