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Abstract 

This study is made in order to see how music teachers pedagogic design their teaching from a 

semiotic design theoretical perspective. A survey was done in a study to see how the music 

college students experienced their music theory teaching. This was followed by an 

observation of two different music theory teachers teaching music theory and with subsequent 

interviews. One teacher taught music theory at a swedish non-compulsory School of Arts, 

Kulturskola, and the other music teacher taught at an independent adult education college. 

The study's questionnaire, observation and interview revealed patterns of teaching, probably 

largely due to the teaching tradition. The study results also suggest that the artifacts and 

digital aids are not used to any great extension. 
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Inledning 
 

Att utveckla sin profession och sin egen undervisning är en drivkraft för många av oss lärare. 

I många år har jag arbetat som rytmiklärare vid ett Estetiskt program med inriktning musik. 

På vår skola hade vi fram till och med 2010 valt att sätta kursen Rytmik och dans obligatorisk 

i årskurs ett. Rytmikens grund är att genom rörelse förstå musikens uppbyggnad. 

Tillsammans, med mina kollegor inom musikteori, har vi gett eleverna en grundläggande 

utbildning av musikens byggstenar med hjälp av olika undervisningssätt och 

undervisningstraditioner. Många moment har i min undervisning bestått av att jag tydligt 

använt redskap och gemensamma gruppövningar för att förklara musikteoretiska 

sammanhang.  

Genom åren så har jag fått flera återkopplingar från mina elever som ”aha ok, nu fattar jag” 

eller ”är det så det funkar”. Detta har fått mig att fundera på varför vissa av eleverna upplever 

det lättare att få förståelse för begrepp inom musik när vi jobbar i grupp med olika typer av 

redskap. Jag har bland annat använt mig av så enkla redskap som rockringar på golvet för att 

symbolisera tonsteg, bollar som får symbolisera om en melodi går upp eller ned i tonhöjd eller 

koreografier som bygger på konkreta visualiserade notvärden. Mina funderingar har varit om 

det är själva redskapet som gjort det enklare att förstå? Eller har det att göra med att eleverna, 

i samarbete och med hjälp av ett redskap, i dialog hjälper varandra att förstå ett abstrakt 

musikteoretisk begrepp?  Mina egna erfarenheter av möten med elever och i samtal med 

kollegor gjorde att jag ville undersöka hur vi undervisar om musikaliska begrepp. Av mina 

kollegor visste jag också att det fanns fler som funderat över hur vi didaktiskt går tillväga i 

musikteoriundervisning.  

Bakgrund 
 

Hans-Åke Scherp skriver i Skolutvecklingens många ansikten   

 Skolutveckling är en problemlösningsprocess som initieras av 

 upplevda vardagsproblem. Kunskap om problemens natur ökar 

 sannolikheten för att finna goda lösningar. Genom att i och utifrån 

 vardagsverksamheten åstadkomma lärprocesser som är menings-

 skapande och förståelsefördjupande för såväl elever som lärare och 

 skolledare skapas denna kunskap.
1
 

Musikteoriundervisningen och dess innehåll upplevs av en del elever som jag mött som både 

onödig och svår. Eleverna ser inte sambandet mellan att kunna tecken som visar på förståelse 

och insikter av musikaliska sammanhang. Det verkar också som vissa elever, som för övrigt 

                                                 
1
 Scherp (2003) s.29 
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är musikaliskt drivna, inte heller tydligt får ihop musikteori med praktiskt tillämpning, kanske 

inte förrän sent i utbildningsstegen. 

I C-uppsatser skrivna av musikhögskolestudenter sägs bland annat följande;  

Medvetandegörandet av de teoretiska kunskaperna på Musikhögskolan gjorde att jag 

kunde sätta tonerna i ett musikaliskt sammanhang.
2
  

När jag började på musikgymnasiet hade jag väldigt svårt för ackordslyssningen. Jag 

kunde knappt höra skillnaden på dur och moll men jag kunde läsa melodi a vista från 

bladet. Det är först nu sista åren jag fått en någorlunda bra känsla för ackord…
3
 

När jag inte har klarat av en teoriuppgift har det oftast berott på att läraren fört ett 

musikaliskt resonemang som skiljer sig från mitt eget sätt att tänka. Då jag löst 

uppgiften genom att tänka på mitt eget sätt har lärarna ofta blivit konfunderade. De 

har då ofta inte förstått hur jag kunnat lösa uppgiften utan att behärska det teoretiska 

resonemanget bakom uppgiften. Kanske är det därför jag ofta har fått höra 

kommentarer i stil med: ’Du är svår att undervisa” och ’Du kanske har rätt, men ditt 

sätt att resonera är överkurs’.
4
 

 

Varför är det så? Är det så att vi som musiklärare behöver fundera vidare över hur vi 

didaktiskt undervisar i musikteori? Hur undervisar vi i musikteori? Vad gör vi rätt och vad gör 

vi fel? 

Av samtal med elever som jag träffat på gymnasiet, läsning av musikhögskolestudenters C 

uppsatser så återkommer ifrågasättandet av musikteorins funktion och relevans. Vissa elever 

och studenter tycker att kunskaper i musikteori är som att lägga ett pussel och tycker att 

musikteorin ger dem en hjälp att se helhet och sammanhang. Andra elever och studenter 

förstår överhuvudtaget inte syftet med musikteori. Varför ska man krångla till det när man 

”bara kan spela”? 

Även Maria Spychiger, professor i musikpedagogik, funderar varför inte, trots flerårig 

undervisning, inte har mer kunskaper om musikens uppbyggnad och terminologi.  

They are not able to make their own (simple) compositions, nor any arrangements, 

hardly any improvisations, and some are even very insecure in the oral mastery; they 

do not know how, or have stopped trying, to sing. In a word, they did not come to 

musical thinking and literacy during the six hundred lesson, if not worse, did not 

even reach the concrete level in the sence of making music.5 

Trots elevernas långa utbildning inom musik så verkar det inte som om eleverna förstår syftet 

med undervisningen. Eleverna verkar inte ha förstått den meningspotential som kunskaperna 

inom musiken gett dem. Meningspotential innefattar både den tänkta avsikten, syftet från den 

som erbjuder mening (i detta fall oftast läraren) och den uppfattade meningen som mottagaren 

                                                 
2
Olsson, s. 5 (2011) 

3 Hällstig, s.3 (2005) 
4 Dovrinder, s. 5 (2007) 
5 Spychiger, s 53 (2001) 



 

3 

 

(i detta fall oftast eleven) bildar sig.  Exempelvis så är dörrarna på en skola designade så att på 

ena sidan dörren är handtaget platt (skjut dörren för att öppna) och på andra sidan är 

dörrhandtaget en rund stav (drag dörren mot dig för att öppna) Många förstår inte syftet med 

de olika handtagen utan prövar var gång vad som fungerar emedan andra förstår den tänkta 

avsikten.  

Meningserbjudande kan beskrivas som en kvalitet i ett objekt eller i en fysisk miljö som 

erbjuder människor att agera på det ena eller andra sättet.
6
 Genom att eleven omsätter ett 

tecken (musikalisk term) till ett annat tecken (musikalisk gestaltning) visar eleven tecken på 

lärande. För att få mer förståelse av varför vi använder tecken och symboler i musikens värld 

så måste förståelse för vad tecken över huvud taget symboliserar. Kan bristen av tecken på 

lärande i musikteori bero på undervisningsformer som inte är satta i en musikalisk kontext?  

Enligt Skolverkets kunskapsmål för ämnet musikteori på Estetiska programmet inriktning 

musik är dessa:  

 Ha kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska 

begrepp.  

 Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.  

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

musik.  

 Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.  

 Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.  

 Färdigheter i att arrangera och komponera musik.  

 Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.  

 Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.  

 Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.
7
 

De flesta av dessa mål visar på olika sätt tecken på mönsterseende i musikförståelse och 

musikinsikter. Att kunna visa tecken utan förståelse för vad som är själva tecknets 

meningsbärande tanke, blir som att plugga in värdelösa nonsensord utan någon mening.  Om 

jag i teorin kan skriva ner en durters i ett notpapper men inte vet hur en durters låter och har 

för funktion så är tecknet musikaliskt meningslöst. Om jag skriver ut ett crescendotecken
8
 

utan att förstå den dynamiska effekten så blir crescendotecknet meningslöst. Om jag inte 

förstår vad ackordet A7 har för mening i ett musikaliskt sammanhang blir själva tecknet A7 

meningslöst, eller bara ett tecken för hur det greppas på instrumentet. 

 
 

 

                                                 
6
 Gibson (1979)  

7
  Skolverket (2011) 
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Syfte 
 

Syfte och frågeställningar 

 

Syfte med min studie är att bättre förstå hur lärare i musikteori designar sin undervisning för 

att ge eleverna förståelse för musikaliska mönster och strukturer. Med design i detta 

sammanhang menar jag hur vi designar en lärmiljö. Design för lärande handlar om villkoren 

för lärande och vilka modaliteter och semiotiska resurser som läraren använder sig av. Med 

modalitet menar jag ord och text, kroppsliga gester, bilder, färger, ljud, musik m.m. som 

kommunicerar mening. Det kan också handla om hur undervisningsrummet dukas. Är rummet 

dukat så att den uppmanar till samspelande mellan läraren och elever eller är rummet dukat 

för envägskommunikation? Att designa sin lärmiljö handlar om hur lärare väljer att använda 

sig av olika multimodala resurser i undervisning. Med multimodalitet menar jag att de olika 

typer av resurser lärare använder sig av för att förklara samma begrepp och mening för elever. 

Det kan vara ljud, bild, text eller kanske kroppslig gestaltning för att förklara ett och samma 

begrepp. 

 

Forskningsfrågor 
 

Används multimodala redskap i musikteoretisk didaktik?  

Hur menar lärare, som undervisar i musikteori, att de designar sin undervisning för att gynna 

elevernas förståelse av mening i musikteoretisk kontext?  

Vilka redskap och semiotiska resurser används för att transformera musikaliskt esoteriska 

termer? 
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Teori och vetenskapliga utgångspunkter 
 

Vad är teori? Martyn Denscombe ger en tydlig och enkelt förklaring i Forskningshandboken- 

för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen.
9
  

En teori är ett påstående om förhållandet mellan saker. En teori är i princip 

universell, alltid tillämplig och giltig för alla enheter av det aktuella slaget.
10

 

Jag har i min studie valt att tolka och analysera fenomen inom musikteori utifrån valda 

vetenskapliga teorier och metoder. 

 

Pragmatism 

 

Pragmatism har sitt ursprung i amerikansk filosofi som uppkom i slutet av 1800-talet. Den har 

fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Ingenting är så praktiskt som en 

god teori, det vill säga för att teorin ska fungerar verkligen bra måste den ha ett högt 

sanningsvärde.
11

 Teorin inriktar sig på det som är användbart och praktiskt, det som fungerar. 

Pragmatismen har beskrivits som en antiteoretisk filosofi.
12

 Ett påståendes mening, en idé, 

metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess 

tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Det ska helt enkelt fungera i verkligheten. Jan 

Hartman sammanställer pragmatismen i boken Vetenskapligt tänkande
13

. Den värld, som vi 

upplever den, är sann om trosföreställningen är i förbindelse med våra sinnesupplevelser. 

Denna tro är inte sann om inte en handling också visar sig vara användbar. Pragmatiker 

försöker övervinna dualismen subjekt-objekt, idealism-realism och fokusera på mänskligt 

handlande. Pragmatiker anser att sant är vad som är nyttigt för livet eller verksamheten, och 

att en hypotes är sann om den möjliggör att vissa eftersträvade förutsägelser går i uppfyllelse. 

Pragmatismen använder i sin praktiska funktion (exempelvis John Dewey) i undervisning en 

kombination av teoretiska och praktiska moment. Eleverna får chansen att tillägna sig 

kunskaper och begrepp som de kanske inte skulle kommit i kontakt med annars, och 

kunskaperna tillägnas eleverna via olika pedagogiska moment, både praktiskt och teoretiskt. 

Språket och olika semiotiska resurser är viktiga verktyg för kommunikation emellan elev och 

lärare. Modaliteter är allt som kan kommunicera ett budskap, en mening.
14

  

 

 

 

                                                 
9
 Denscombe (2009)  

10
 Ibid (2009) s. 425 

11
 Sohlberg, Sohlberg (2006) 

12
 Alvesson, Sköldberg (2008) 

13
 Hartman (2004) 

14
 Kress (2010) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
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Social konstruktivism/socialsemiotik 

 

Det finns fler former av konstruktivism. Den kognitiva konstruktivismen företräds av Jean 

Piaget eller social konstruktivism av exempelvis Lev Vygotskij. Piaget fokuserar på det som 

sker i individens inre, och menar att inlärning primärt är en individuell angelägenhet. 

Samspelet mellan den enskilde och förtingligandet av omvärlden leder fram till att mentala 

strukturer och scheman bildas, vilka i sin tur hjälper individen att skapa mening i tillvaron. 

Vygotskij menar däremot att kunskap skapas socialt, i samspel med andra och inte 

individuellt. Han framhåller språkets betydelse för att kunna förstå omvärlden. Enligt 

Vygotskij är inlärning ett socialt fenomen som sker i en social situation.
15

  

I social konstruktivism sägs att människan är i grunden social i sin natur. Centralt för den 

sociala ordningen är att vi skaffar oss institutioner genom vanor som genom tiden 

institutionaliseras vid liknande situationer, vi habitualiserar fram institutionerna. I dessa 

institutioner så skapas det gemensamma erfarenheter och kunskaper. Vi skaffar oss traditioner 

i hur vi undervisar i musikteori, i vilken ordning som vi ska lära oss olika begrepp m.m. 

Erfarenheter/kunskaper sedimenteras i språk, ritualer, symboler m.m. När dessa kunskaper 

ska föras vidare till kommande generationer legitimeras kunskaperna. Inom musikteorin kan 

man se detta på utvecklingen av antalet rader i ett västerländskt notsystem. Det har utvecklats 

från enkla bilder och tecken till att normaliseras till fem rader med fast notplacering. Fyra 

nivåer av legitimering beskrivs. Språket och på vilket sätt vi använder språket är en 

legitimering som beskrivs. Inom musikteorin används en tydligt, esoteriskt ordval som 

explicit ej används inom andra områden. Den språkliga legitimeringen kan också vara 

ordspråk, legender och deviser. Explicita teorier är tydliggjorda ståndpunkter, såsom att 

använda fem rader som utgångspunkt för att notera tonhöjd. Symboliska universa är socialt 

objektifierade och subjektifierade verkliga meningar, det vi tillsammans kommit fram till att 

vara sant inom ett kunskapsområde. Ett viktigt medel för att upprätthålla den subjektiva 

verkligheten för en person är konversation. Genom konversation med andra så bekräftar vi vår 

omvärldsbild och verklighetsbild.
16

 

Ämnet musikteori handlar om att lära sig förstå begrepp som förklarar förhållandet mellan 

musikens språkliga och klingande uppbyggnad. Det kan handla om att förstå avstånd emellan 

upplevda tonhöjder. Avstånden förklaras med esoteriska begrepp som intervall, 

ackordsfunktion, skalfunktion eller liknande. För eleven innebär inlärningssituationen att 

förstå innebörden av begrepp och förstå vad begreppen innebär i en verklig situation, när 

musiken samtalar och klingar.  

 

 

 

                                                 
15

 Imsen (2006) 
16

 Alvesson, Sköldberg (2008), s 82-90 
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Semiotik 

 

Själva ordet semiotik betyder, enligt Nationalencyklopedin,  

… det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-

språkliga.
17

 

Semiotik används för att studera användandet och meningsfyllandet av modaliteter och 

teckensystem. Modaliteter är socialt konstruerade semiotiska resurser som gör kunskap och 

mening synligt. Modaliteter kan, som tidigare beskrivits, vara skrift, notskrift, bilder, färger, 

artefakter, kroppsliga gester som gör en informationsöverföring möjlig. Kort sagt det vi 

använder oss av för att kommunicera med varandra. Modaliteter skapas i ett socialt samspel 

mellan människor, inom en kultur, och blir på så sätt också kulturella resursbärare av mening. 

Olika modaliteter genererar en semiotisk resurs och kan bestå av meningsskapande processer 

där ibland ej etablerade begrepp används som en hjälp att förstå mening. De skapas hela tiden 

nya modaliteter som visar på ny gemensam mening.  

Simon Lindgren skriver i boken Populärkultur Teorier, metoder och analyser
18

  om semiotik. 

Tecken är något som står som symbol för något annat. Språket kan också ses som själva 

texten av en mening, emedan texten kan bestå av många olika slag av tecken. Tecken skapas i 

ett socialt samspel mellan människor, inom en kultur, och blir på så sätt också kulturella 

resursbärare av mening. Det 

… uppstår inte mening genom tecknet självt utan genom det system av relationer-

språket och koden-inom vilket det existerar och tillskrivs sitt värde.
19

 

Exempelvis så är ett fotografi i sig är en text med tecken som vi tolkar mening utifrån. En 

noterat musikstycke är ett system med tecken som vi tolkar mening genom, den mening som 

vi genom årtionden socialt konstruerat. Lindgren sammanfattar semiotikens grunder genom 

sju olika funktioner. Den referentiella funktionen – att kunna återge något specifikt som får 

oss som tolkare att förstå meningen. Till exempel genom att visa ett fotografi föreställande en 

person i ett vinterlandskap med en tjock halsduk virad runt halsen och med en termoskopp 

rykande choklad i handen. Skulle det i bildtexten till det fotografiet finnas en text där 

Termosen Termos beskrevs som funktionell, skulle vi antagligen tolka den texten som håller 

chokladen varm i kallt väder. Själva fotografiet i sig är också en text med tecken. Den tjocka 

halsduken och den rykande koppen med choklad skulle kunna tolkas som att det är kallt vid 

själva fotograferingen.  

Den metaspråkliga funktionen - med vilka koder som vi tolkar tecken. Exempelvis så kanske 

ovanstående beskrivna fotografi tolkas helt annorlunda, utifrån vilka sociala koder som vi 

lever med. Om jag var född och uppvuxen i en regnskog och aldrig rest eller besökt andra 

länder skulle jag då förstå fotografiet på samma sätt som jag förstår det nu, med min uppväxt i 

norra Sverige? På samma sätt så tolkar jag musiktecken utifrån den kod som jag själv förstår 

                                                 
17

 NE Nationalencyklopedin (2014) 
18

 Lindgren (2009) 
19

 Ibid (2009) s.71 
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och lever genom. I ett radioprogram så berättade en svensk folkmusiker, Ale Möller, om ett 

möte med en folkmusiker från en annan kultursfär. I intervjun beskrev Möller, utan att 

använda semiotiska begrepp, just språkliga metaforiska olikheter. Möller beskrev skillnaden 

mellan tonhöjder som om tonerna gick uppåt respektive nedåt medan den andre folkmusikern 

beskrev tonskillnaderna linjärt det vill säga att tonen gick framåt respektive bakåt. 

Den formella funktionen – genom layout och design tolkar vi direkt både text och bild och för 

den delen musik. Om vi lyssnar till musik kan vi ganska direkt avgöra om det är en barnsång 

eller om det är musik kopplat till en skräckfilm. Designen och layouten av ljudbilden gör att 

vi sätter in dem i ett sammanhang och ger tecknet/texten dess mening. 

Den expressiva funktionen - är den konstruktion som handlar om det jag i teatersammanhang 

skulle kalla undertext från den som talar/textualiserar, medan den konativa funktionen är 

konstruktionen av den som tar emot det talade/texten. Själva relationen dem emellan kallas 

den fatiska funktionen. Om jag med min text vill leverera en mening till en annan person 

genom att sjunga en sång så kommer alla dessa tre semiotiska funktioner fram. Jag, den 

expressiva, vill med min sång uttrycka en mening. Du, den konativa, tar emot min mening 

utifrån din tolkning av meningen. Vår relation påverkar både min expressiva funktion likväl 

som den konativa funktionen. Låt säga att jag sjunger en sång till dig där jag uttrycker min 

kärlek till dig. Vår relation är att vi nästan aldrig träffats. Hur själva sången tolkas kommer att 

bero på alla tre funktioner och situationen kan tolkas utifrån de olika perspektiven med helt 

olika resultat. 

Den sista funktionen som Lindgren beskriver är den kontextuella funktionen, i vilken social 

kontext som tecknet förmedlas. Tänk dig in i samma situation som ovan. Det vill säga, jag 

sjunger samma kärlekssång till dig som jag nästan inte känner. Beroende på i vilken social 

situation som vi båda befinner oss i så kommer samma situation att tolkas på helt olika sätt. 

Tänk ena scenariot att vi båda är fem år gamla och leker på en förskola… eller ett annat 

scenario där vi båda är 35 år gamla och befinner oss på en arbetsplats, kanske en bank. Eller 

ett tredje scenario där vi båda är 85 år gamla och vi bor tillsammans på samma 

demensboende. Hur påverkas då själva meningen med kärlekssången? 

 

Forskningsöversikt 

 

Hur lär vi oss då, vad är de viktiga funktionerna för inlärning? Några olika teorier och 

beskrivningar av hur lärande går till redogör jag för i denna forskningsöversikt.  

Knud Illeris definierar lärande i boken Lärande
20

 

Lärande är varje process som hos en levande organism leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande
21
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En verklig inlärning är en tydlig kapacitetsförändring. I musikteorins didaktiska område måste 

det innebära att eleven fått klart för sig vad ett begrepp innebär, har för funktion och hur den 

kunskapen kan hjälpa eleven i sitt musikaliska utövande.  

Den danske psykologen Thomas Nissen beskriver i boken Inlearning og pedagogik
22

 tre olika 

typer av inlärning: kumulativt lärande, assimilativt lärande och ackommodativt lärande. Det 

kumulativa lärandet grundlägger ett tänkande, där intellektuella scheman byggs upp, ett slags 

mekaniskt lärande.  

En person lär sig en sifferkod utan att behöva förstå innebörden i själva koden, eller lär sig att 

cykla eller lära sig en psalmvers eller kungalängd utantill. I ett assimilativt lärande så 

införlivas och anpassas sinnesintryck från omgivningen. Det vill säga siffrorna används för att 

lära sig ett räknesätt och får annan innebörd än i det mekaniska tänkandet, anpassas till nya 

kunskaper och tankescheman.  

Gunn Imsen beskriver i Elevens värld
23

 ett assimilativt lärandet som ett försök att tolka det 

som vi förnimmer – eleven förklarar med de kunskaper som eleven redan kan. Ett 

ackommodativt tänkande är ett högre kvalitativt tänkande. Personen för samman olika 

kunskaper till ett nytt tänkande och förstår hur saker och ting hänger ihop. Enligt Imsen så 

handlar ackommodation om att genomföra en kognitiv process, som justerar och förändrar 

tänkandet. Personen tar in nya sidor av kunskapen och omgivningen.  

I musikens värld kan det bli tydligt när en elev använder sig av sina kunskaper och färdigheter 

inom musik för att exempelvis komponera ny musik. Ju mer insikter eleven har om mönster, 

strukturer, sammanhang och förhållanden i musiken, ju mer avancerad kan den musikaliska 

kompositionen bli. Strävan är att både ge eleverna ett assimilativt tänkande så eleven ser 

mönster och sammanhang på ett grundläggande sätt och att sedan lärandet övergår till ett 

ackommodativt lärande i vilket eleven förstår vinsterna med musikteoretiska kunskaper. 

Enligt socialsemiotiken är teckenskapande en semiotisk resurs som ger eleven möjlighet till 

kommunikation och meningsskapande. Men det är också viktigt att meningsskapandet sker i 

en kommunikation med andra det vill säga transformationsprocessen bör ske i en 

kommunikation där alla parter utgör en aktiv del av den meningsskapande processen.  

Illeris beskriver olika former av hinder för lärande. Exempelvis så kan undervisningen, där de 

grundläggande färdigheterna i ett ämne lärts in på ett missvisande sätt, hindra fortsatt 

assimilativt lärande. Eleverna förstår inte de grundläggande byggstenarna i exempelvis 

musikteori vilket gör att eleven kan uppleva att denne inte är musikalisk. Det finns otaliga 

exempel på när elever lärt in kumulativa kunskaper utan att överföra dessa till ett assimilativt 

tänkande. Eleverna kan en ramsa för att komma ihåg tonerna namn men har inte begreppslig 

uppfattning hur dessa toner låter eller fungerar ihop. Eleven kan uppleva, utan att sätta ord på 

det, att hen inte varit en aktiv part i ett meningsskapande teckenprocess. Känslan kan vara hos 

eleven att denne inte fattar musik eftersom hen inte kunnat assimilera tecknet och har inte, 

som läraren, samma semiotiska resurser att förstå meningen av tecknet.  
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Ett annat hinder beskriver Illeris som försvar mot inlärning. Individen skyddar sig mot lärande 

eftersom det kan uppfattas som ett hot eller vara begränsande för individen. Inom musiken 

värld är detta tydligt då många elever likställer begreppskunskaper i musikteori med 

musikalitet. Om jag som elev inte klarar att göra om det assimilativa tänkandet till ett 

ackommodativt tänkande så erkänner jag min egen begränsning. Då är det bättre att låtsas som 

om kunskapen i sig är onödig och löjlig. Ambivalens mot inlärning kan också uppstå. Eleven 

kan säga: varför ska vi lära sig just detta? Inom matematikens värld uppstår det ofta att elever 

ifrågasätter varför och när den kunskap som lärs ut sig ska användas. Även inom musikens 

värld uppstår sådana frågor. Om jag kan lära mig ett stycke genom att lyssna på en förebild, 

varför ska jag då lära mig att läsa noter eller en ackordsanalys? Eleven har inte förstått vinsten 

med en meningsskapande teckenprocess.
24

  

Peter Gärdenfors skriver i sin bok Den meningssökande människan
25

 att de mönster som bäst 

får fotfäste i vårt tänkande är de mönster som vi har gemensamt i en kultur eller i ett samhälle. 

De mönster som vi kan kommunicera tillsammans med olika medier såsom text, bild, ord med 

mera. Att kunna se dessa mönster är ett sätt att få förståelse och insikter om nya kunskaper. 

Det är det mönster och strukturer, menar Gärdenfors, som vi utbildar våra elever i. Gärdenfors 

menar också att det är viktigare att kunna se mönster mellan faktadelarna, än att kunna själva 

faktadelarna, eftersom insikten om mönster hjälper att oss lösa nya problem. Det Gärdenfors 

beskriver tycker jag mig känna igen från elevers reflektioner av att lära sig faktakunskaper 

som inte kopplas till något övergripande, kontextuellt mönsterseende. Eleverna lär sig 

utantillkunskaper och faktakunskaper utan att förstå sammanhanget och kontexten av 

kunskaperna. Det blir lätt ett tomt lärande.  

Symboler och tecken som vi använder i musikteorin är ett sätt att visa förståelse för dessa 

mönster. Hur lär vi oss att se och höra dessa mönster?  Gärdenfors presenterar i boken Lusten 

at förstå
26

 fyra olika perspektiv på elevers lärande: imitation, kunskapsförmedling, 

konstruktiv tänkande och metakunskap. 
27

 Ett av de viktigaste tillvägagångssätten att se och 

förstå mönster är imitation. Genom att härma kan vi lära oss känna igen mönster. Att imitation 

är kanske ett av de främsta metodiska sätten som vi lär ut musik med. Men enbart imitation 

skapar inte förmåga att få djupare förståelse för exempelvis ett pianostycke. Många exempel 

finns på när någon fått lära sig spela en sång på piano genom att härma hur fingrarna ska 

trycka ner tangenterna på pianot, och i vilken ordning. Inte minst finns det numera många 

sidor på internet som visar hur du ska spela en viss låt. Men får eleven inte kunskaperna om 

varför just dessa tangenter ska tryckas ner för att utföra det valda ackordet/melodin och hur de 

inbördes förhåller sig till varandra, hur mönstret och den underliggande strukturen fungerar i 

musiken, så kommer inte eleven att kunna använda sina färdigheter än i just det stycke som 

den lärt sig imitera. I klassmusikundervisning är detta utifrån min egna erfarenheter tämligen 

vanligt. Av tidsbrist och för att snabbt komma till ett ljudande resultat så kan eleverna får lära 

sig att ackompanjera ett musikstycke på piano, genom att trycka ner de i förskott 

blåmarkerade tangenterna på ett ställe i sången och de rödfärgade tangenterna på ett annat 
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ställe i sången. Eleven lär sig snabbt att ackompanjera just det stycket, förberett av läraren 

genom färgmarkeringen, men eleven kan troligtvis inte använda sig av den kunskapen i något 

annat musikaliskt sammanhang. För stunden får eleverna en musikalisk upplevelse men i det 

långa loppet kan kunskapen vara tom. Kunskapsförmedling har sitt fokus på faktum och inte i 

första hand på förståelsen av fakta. Ett exempel är att att lära sig en ramsa för att kunna fakta 

om en kvintcirkel
28

 utan att för den skull fokusera på hur det låter i praktiken. 

Kunskapsförmedling kan många gånger vara en bra förberedelse inför en djupare förståelse 

och tillämpning. I ett konstruktivt tänkande koncentreras lärandet på att eleven själv ska förstå 

kunskapsförmedlingens avsikt, vad syftet och målet med kunskapsinhämtningen är och varför 

lärandet av kunskapen sker. I ett metakunskapligt perspektiv så förstår eleven vad som händer 

när den förstår, och det blir en del av själva lärandet. För att fördjupa och kontextualisera 

kunskap och mönsterseendet så vill vi hjälpa eleven att se förhållandet emellan tecknet och 

symbolerna av det hen spelar det vill säga att förstå att den ton som spelas på instrumentet har 

sin symboliska referens på notbladet. För att kunskapen ska etableras så måste eleven själv 

göra sig en inre bearbetning av informationen, att omvandla mönsterseendet till kunskaper 

och förståelse av vad symbolen betyder. Det jag med designteorietiskt begrepp skulle kalla re-

design.   

Enligt Gärdenfors förutsätter ordförståelse hos barn att de har en inre bild/uppfattning om 

andras inre världar och tankar. Barnet lär sig inte ord genom att se på ett ting och namnge 

tinget utan genom att förstå meningen av ordet. Ett barn lär sig förstå vad glass betyder genom 

att förstå mamman/pappas mening med ordet glass, inte genom att peka på glassen i sig. Att 

kunna sätta sig in i vad någon annan människa har för inre mening med sin kommunikation är 

grundläggande för språkinlärning. Ett autistiskt barn, som har svårt att förstå en annan 

människas inre mening kan därför ha det svårt att kunna lära sig ett språk, att kommunicera 

med andra. Språket är vårt sätt att kommunicera tankar och idéer. Att uppfatta begrepp och 

symboler i musikteorins värld innebär att eleven måste fatta begreppens mening och innebörd. 

Eleven måste förstå det kommunicerades inre värld och syfte. Lärarens roll blir att handleda 

denna inre resa för eleven.  

Människans hjärna tar till sig och tolkar visuell information på ett mycket effektivt 

sätt. Detta bör utnyttjas inom undervisning genom att man använder grafer, diagram 

och visualiseringstekniker för att presentera abstrakta kunskapsmaterial så att det blir 

lättare för eleverna att förstå de bakomliggande mönstren.
29

 

När en inspelning av musik görs digitalt så visas, via inspelningsprogram, en bild av det 

inspelade ljudet upp.  

Den digitala bilden av den inspelade musiken kan nästan se ut som en graf eller ett diagram. 

Den bilden visar samma mening som en notbild av samma inspelade musik, men med en 

annan semiotisk resurs. Den noterade notbilden är också en historiskt äldre semiotisk resurs.  

 

                                                 
28

 Kvintcirkeln är ett schema som i en cirkelfigur visar relationen mellan de olika dur- och molltonarterna, se 

även bild 5. 
29

 Gärdenfors, (2010) s 165. 
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  Basgång visualiserad genom Garageband  Basgång visualiserad genom Sibelius notskrivningsprogram  

Bild 1, basgång 

        

Två bilder av samma mening, en ljudande basgång.  

Filosofen Ernst Cassier menade att kännetecknande för människan är förmågan att formge 

objekt och att kunna skapa tecken och symboliska former. Med teckenskapande kan vi 

beskriva den kunskap eller mening som vi besitter, modaliteter visar på att vi lärt oss kunskap 

alternativt mening.  

Människan är en teckenskapande varelse. Detta slår Kress och Selander fast i boken Design 

för lärande- ett multimodalt perspektiv
30

. Vi använder oss av olika modaliteter för att visa på 

en gemensam mening. Multimodalitet innebär att med många olika semiotiska resurser visar 

mening. Vi använder i dagens samhälle hela tiden multimodal semiotiska resurser för att visa 

mening. Exempelvis så används i trafiken skyltar som både innehåller modaliteter bestående 

av färg, form, text och bild. På dessa skyltar kan vi läsa av ett budskap, direkt, i farten. 

Multimodalitet kommunicerar budskap till exempel genom bilder, färger, notskrift och text. 

Kress använder begrepp som multimodala ensembler och multimodal orkestrering där många 

olika modaliteter används samtidigt för att kommunicera mening. Kress menar också att om 

vi vill kommunicera en mening/kunskap så måste hänsyn tas till hur olika multimodala 

semiotiska resurser samverkar. Vissa modes påverkar direkt , i tiden såsom relationen mellan 

mig och den jag kommunicerar med, hur jag använder mitt kroppsspråk, placering i rum, ljud 

som finns i rummet. m.m. Andra modaliteter är inte tidsbundna.  

I ett lärandeperspektiv sammanfattar Kress lärandet på detta sätt: 

Learning is the result of the transformative engagement with an aspect of the world 

which is the focus attention by an individual, on the basics of principles brought by 

her or him to that engagement: leading to a transformation of the individual´s 

semiotic/conceptual resources. 
31

 

Transformation är ett sätt att bearbeta och omgestalta information och kunskap. Inom 

musikens värld kan en transformation ske genom att eleven lär sig ett musikaliskt begrepp 

som sedan omvandlas till ett musikstycke där själva begreppet har re-designats. Det får en ny 

gestaltning.  Genom att tänka på undervisning utifrån en didaktisk design, uppmärksammas 

och accentueras vikten av meningsskapande processer. Kempe och West skriver i boken 
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Design för lärande i musik
32

 vad det är som gör att vissa elever slutar att spela instrument och 

vissa andra fortsätter. De menar bland annat att undervisningsdesignen, det vill säga 

didaktiken och undervisningens traditioner inverkar på elevers motivation till fortsatt lärande.  

Vi går från ett mer linjärt sätt att kommunicera till ett mer multimodalt samhälle. Med 

semiotikens begrepp beskrivs en linjär kommunikation som att kommunicera en mening som 

inte bär på fler än ett kommunikationshjälpmedel. Det kan till exempel vara en 

kommunikation endast i textform. Om jag i stället hade framfört samma text muntligt så hade 

antagligen med mitt kroppsspråk, med betoningar, accentueringar och mimik i framförandet 

av texten, påverkat meningen ytterligare flera dimensioner.  

Vi använder mer multimodala sätt att kommunicera, inte minst i vår IT baserade omvärld. 

Utvecklingen av designen av internet är ett tydligt sådant område. Goda vänner till mig 

flyttade under tidigt -90 tal till Sydafrika. För att hålla kontakt och uppdateras om vad som 

hände mina vänner använde vi oss av internet. Vi använde oss mest av, det för mig, nya 

redskapet email. Jag ville också prova på att surfa på nätet för att se om jag kunde få 

ytterligare information om deras vardag i Sydafrika. Designmiljön som fanns på nätet under 

tidigt 1990-tal är milslångt ifrån dagens internetsidor. De olika hemsidor som fanns att surfa 

till var övervägande svartvita, textbaserade och boksideliknande miljöer, det vill säga tydligt 

linjära i sin kommunikation. Om sanningen ska fram ville jag inte heller att en hemsida skulle 

innehålla bilder, detta eftersom det tog så lång tid att ladda upp bilder på hemsidorna. Det var 

också ganska ovanligt att bilder användes för kommunikation på dåtidens hemsidor. Dagens 

internetmiljö är i jämförelse som tagen ur en helt annan värld. Mycket av kommunikationen 

sker direkt genom bilder som har en tydlig mening. Aktörer på internet designar sina 

hemsidor/bloggar/ reklamsidor så att jag som användare snabbt ska kunna läsa av och förstå 

meningen med det kommunicerade. Utvecklingen påverkar, menar jag, hur vi utvecklar vår 

undervisningsdesignade miljö.  

I skolan värld har vi under senare år sett en explosionsartad utveckling av pedagogiska och 

didaktiska hjälpmedel som är digitalt medierade såsom TedEd
33

, Answergarden
34

, Prezi
35

, Go 

animate
36

eller Socrative
37

. Det gemensamma för många av dessa hjälpmedel är just att de 

använder sig av multimodala resurser för inlärning och inlärningsförstärkning. Ska du till 

exempel lära dig en ny musikprogramvara så kommer du inte med den programvara du köper 

att, som i gamla tider, få en skriftlig handbok med instruktioner. Troligtvis är det så att du 

hänvisas till en webbsida där handboken och instruktionsfilmer finns att tillgå. Det finns 

också mängder med lärinstitutioner på webben som erbjuder kunskaper inom olika områden. 

Ett exempel på detta är Lynda.com
38

, en sajt som erbjuder utbildning och instruktion till en 

mängd olika mjukvara för musikprogram såsom Garageband, Adobe Audition, Logic med 

flera musikprogramvaror. Filmerna på sajten är upplagda så att du som elev/användare kan 

både se visuellt och höra auditivt hur programvaran ska användas. Det finns också många 
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olika musikteorikurser på webben som använder multimodala resurser för att hjälpa 

elever/användare att förstå innebörden och meningen med musikteoretiska begrepp. Ett 

exempel på detta är Gunno Klingfors webbaserade musikteorimaterial Praktisk musikteori
39

, 

ett undervisningsmaterial både byggt på en lärobok och på lärande via IT. Utveckling av 

multimodala resurser på nätet gör att det hela tiden dyker upp nya, användbara lärresurser. Jag 

har inte för avsikt att ens ett försöka att sammanställa alla multimodala resurser, det ryms inte 

i denna studie. Patricia Diaz beskriver bland annat den snabba utvecklingen från OH till 

dagens webb i sin bok Webben i undervisningen
40

. Vid köp av den boken erbjudas också 

tillgång till en webbsida där köparen, genom instruktionsfilmer, bland annat får lära sig skapa 

ett Twitterkonto eller ett Googlekonto. Allt i en multimodal semiotisk anda.  

Gärdenfors menar att: 

… den rikaste formen av lärande är den som leder till att eleverna förstår de material 

de lärt sig. 
41

 

Lärande är inte bara att kunna rabbla upp olika slag av fakta i ett kunskapsområde, utan 

lärande är en ständig process av bearbetning av fakta i kontext och med nya infallsvinklar som 

skapar förståelse. Faktakunskaper utan förståelse av vad fakta har för mening blir ingen riktig 

kunskap. När man förstår kunskapens kontext och användning blir fakta inte bara repetitiv 

utan den blir produktiv. Jag kan som musiker lära mig ett stycke och repetitivt spela upp detta 

men det är först när jag förstår musikens kommunikativa möjligheter, dess uppbyggnad och 

innehåll som jag själv kan producera ny musik alternativt ge den skrivna, repetitiva musiken 

en ny mening, en re-design.  

Zandéns avhandling Samtal om samspel 
42

 har två frågor. Den första frågan är vilka 

kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier lärargrupperna ger uttryck för i sitt samtal om 

gymnasieungdomars ensemblemusicerande och den andra frågan är hur dessa förhåller sig till 

kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier i de styrdokument som reglerar 

gymnasieskolans ensembleundervisning. Zandén antyder att det samtal som musiklärare har 

om musikalisk kvalitet kan ha ett teoretiskt underskott, det vill säga att det professionella 

språket kan utvecklas. I undersökningen betonar Zandén vikten av kommunikation:  

… Eftersom musikaliskt meningsskapande alltid sker i konkreta, unika situationer 

existerar det musikaliska uttrycket först i det situerade musicerandet. Därvid är 

lyssnares och medmusikanters verkliga och förväntade reaktioner nödvändiga 

beståndsdelar i och förutsättningar för den enskilde musikerns expressiva handling. 

En musikpedagogs uppgift blir då inte att undvika påverkan (läs interaktion) utan att 

främja och medvetandegöra det musikaliska samarbete som leder till kreativitet, 

upptäckter och nyskapande.43 

                                                 
39 Kulturkapital.se (20140804) 
40

 Diaz (2012) 
41

 Gärdenfors, s 36 (2010) 
42

 Zandén (2010)  
43

 Kress, s.53 (2010) 



 

15 

 

Att kunna visa på mening med hjälp av adekvata, etablerade teckensystem innebär att en elev 

också måste förstå vad dessa tecken har för meningspotential. Som Zandén säger blir 

musikpedagogens roll just att medvetandegöra eleven.  

Modalitet behandlas som meningsbärande i kommunikation och i representation. 

Teckenskapande är en social aktivitet där ett socialt sammanhang skapar gemensamma tecken 

för att ge betydelse till innehåll och form
44

. Teckenskapande handlingar ses som framställning 

för förståelse och kunskap. Inom musikens värld är ofta denna meningsskapande 

framställning representerad av att eleverna lär sig förstå en notbild och/eller att en lärare visar 

hur den spelas på ett instrument.  

Signs are always newly made in social interaction; signs are motivated, not arbitrary 

relations of meaning and form; the motivated relation of a form and a meaning is 

based on and arises out of the interest of makers of signs; the forms/signifiers which 

are used in the making of signs are made in social interaction and become part of 

semiotic recourses of a culture
45  

Vi har i musikens värld historiskt medierat olika modaliteter och tecken för att visa på mening 

av musik. Dessa esoteriska, vedertagna tecken är de vi vanligtvis lär ut inom musikteori. För 

att verkligen förstå de musikteoretiska vedertagna tecknen, de semiotiska resurserna, i 

musikens värld så behöver eleverna förstå tecknets mening. För att förstå det vedertagna 

etablerade musikspråket så behöver eleverna förstå den meningspotential som ett musiktecken 

har. Exempelvis så kan en elev säga att tonen är ljusare än den förra tonen när den ska 

beskriva två toners inbördes funktion emellan varandra (den ena tonen är högre tonalt än den 

andra, c2 kontra c1
46

) Den semiotiska resursen består av att eleven gjort meningsskapande 

teckenprocesser där multimodala modes/tecken använts som meningsskapande resurs. Eleven 

använder sig av olika modes för att synliggöra sin förståelse av tonhöjden, i exemplet 

beskrivningen av den ljusa respektive mörka tonen. Läraren visar vilka tecken som används 

för att korrekt återge de specifika tonhöjderna, c2 och c1. Användning av olika modaliteter 

och tecken ger eleven förståelse av begreppens meningspotential och eleven går från 

assimilativt kunnande till ackommodativt lärande. Att se på lärandet med socialsemiotikens 

ögon innebär att steget inte är långt att analysera undervisning och undervisningssätt ur ett 

designteoretiskt perspektiv. Lärandet sker genom att se mönster och olika fenomen. Detta 

beskrivs i själva lärprocessen, transformationen, där eleven omvandlar den nya 

kunskapen/meningen genom att jämföra den med den kunskap/mening som eleven redan har. 

Jag har, genom mina elever, fått uppleva många resor i begreppsvärlden från ett assimilativt 
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kunnande till ett ackommodativt lärande, eller med designteoretiska begrepp, 

transformationer.  

Här följer ett exempel på en transformation där elever med hjälp av olika multimodala 

resurser hjälpte varandra att förstå ett musikbegrepp.  Jag undervisade mina elever om 

begreppet polyrytmik
47

 och specifikt taktarterna två mot tre. För att verkligen befästa 

begreppen använde vi oss av olika semiotiska resurser. Kroppslig gestaltning av det rytmiska 

förloppet, auditivt lyssnande och en visuell matematisk bild.  

12 åttondelar (symboliserade med 12 stjärnor) grupperades i med betonade pulsslag på 

takternas ettor.     

      

en-takt,  

två-takt,  

tre-takt,  

fyr-takt  

och sex-takt  

 Bild 2, polyrytmik 

 

Via att teoretiskt beskriva förhållandet (kunskapsförmedling) mellan de 12 åttondelarnas olika 

betoningar (två-takt betonar första åttondelen och den sjätte åttondelen medan en tre-takt 

betonar första åttondelen, den fjärde åttondelen och den nionde åttondelen), genom att röra 

oss i rummet och med kroppen visa de olika betoningarna och genom att samarbeta och 

kommunicera elev-elev så befästes kunskapen. För att bekräfta kunskaperna (transformering 

och re-design) om två mot tre så avslutade inlärningsmomentet med att eleverna fick göra ett 

koreograferat slagsmål. Dock fick de inte slå mot varandra som de ville utan den ena eleven 

skulle koreografera slag i två-takt medan den andra eleven skulle koreografera slag i tre-takt. 

En av eleverna, hade trots att det arbetats med begreppet på flera olika sätt, ej förstått hur 

taktarterna kunde hänga ihop. Eleven hade assimilerat till viss del men inte genomfört 

begreppet till ett ackommodativt lärande. Hen hade ej transformerat kunskapen. I momentet 

med koreograferande så blev det nödvändigt för att klara uppgiften att verkligen 

ackommodera kunskapen. Elevens medspelare använde sig då av en tydliga, etablerat 

begreppsförklaringar: ”Du boxar samtidigt som mig på första slaget, sedan slår du just efter 

mitt andra slag, sedan slår jag och sedan är det som från början…” Eleven som inte gjort det 

ackommoderade steget fick hjälp av sin kompis med att förstå begreppet. Kompisen använde 

sig av olika semiotiska resurser för att förklara begreppet för sin kompis. Det lyckades väl 

genom att hen använde sig av flera semiotiska resurser som hjälpte den andra eleven att gå 

                                                 
47

 Polyrytmik är exempelvis när två olika taktarter spelas samtidigt, med varandra, men där taktarternas mest 

betonade slag, ettan i takten, sammanfaller.  
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från assimilativt förståelse till ackommodativt kunnande. Ur ett multimodalt perspektiv 

använde sig eleverna av både kroppsliga gester och av talspråklig kommunikation. De 

använde sig språkligt både av etablerade musikteoretiska begrepp och också av ej etablerade 

musikteoretiska begrepp, metaforer. Den ena eleven härmade också den andra eleven, 

imitation. I musikens didaktiska värld är detta mycket vanligt. Eleven ser och lyssnar till hur 

läraren spelar och försöker härma hur det ska låta. Hen gjorde transformeringen från att inte 

förstå en mening, till att förstå mening dvs. förståelse för det etablerade musikteoretiska 

begreppet två mot tre med hjälp olika multimodala inlärningsstrategier.  

 

 

 

 

 

Bild 3, triol 

 

Metod  
 

En kvalitativ ansats på en studie är kontextuellt bunden och placerar studien i världen.
48

 Den 

tolkar världen, utifrån subjektets synvinkel och gör den tydlig. En kvantitativ metod, till 

skillnad från kvalitativ metod, strävar efter mer mätbara, många gånger statistiskt säkerställda 

svar medan en kvalitativ tolkar svaren i ett för studien relevant sammanhang. Att betrakta 

fenomen ur mer än en aspekt i en studie kallas triangulering. I min studie använde jag mig av 

triangulering genom att använda olika metoder för att belysa samma frågeställningar. Studien 

uppbyggdes så att en enkät utfördes med musikhögskolestudenter. Detta för att få mer 

underlag än enbart mina egna reflektioner av musikteoriundervisning. Utifrån både enkäten 

och de reflektioner jag hade som lärare i musikteoretiska moment, utformades och dessutom 

genomfördes observationer. För att fördjupa reflektionerna och analysen av det observerade 

gjordes en efterföljande semistrukturerad intervju.  

 

Enkät 

En enkät kan utformas med många olika utförandeformer
49

. I enkäten bör jag som forskare 

veta vad jag vill få ut av enkätsvaren. Enkäten kan innehålla alternativfrågor, där jag som 

forskare ger flera olika svarsalternativ till respondenterna (svaranden av enkäten), den kan 

innehålla kategorifrågor där respondenterna endast kan välja ett alternativ exempelvis i vilken 
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åldersgrupp de ingår. En enkät kan också innehålla rangordningsfrågor där respondenterna 

ska rangordna exempelvis hur svårt de upplever ett moment. Enkäten i denna studie
50

 innehöll 

alla dessa tre varianter av frågor, i syfte att få en förstudie till den efterföljande observationen. 

Enkäten ställdes till musikhögskolestudenter och inte till de, av mig valda, lärare som 

observerades. Enkäten skickades till elever vid en musikhögskola. Jag valde att skicka 

enkäten till dessa eftersom att jag antog att de, genom att ha klarat av musikhögskolans krav 

på förkunskaper i musikteori, alla hade någon form av erfarenhet av musikteoriundervisning. 

Enkäten utformades och skickades ut med hjälp av Google Drive
51

 enkätverktyg. Att delta i 

enkäten var frivilligt för studenterna. 

 

Observation 

En kvalitativ observation kan göras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I min studie 

genomfördes en observation i avsikt att se om och hur multimodalitet används i 

undervisningen för att hjälpa elever till begreppsförståelse av musikens struktur. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning används observationer i huvudsakligen på två olika sätt, 

genom att göra systematiska observationer och genom deltagande observationer.  

Systematiska observationer används ofta för att göra kvantitativa data och statistisk analys. 

Deltagande observationer är mer förekommande för att forskaren ska kunna tränga in i olika 

situationer, processer eller för att förstå kulturer m.m.
52

  Genom att göra en direkt observation 

kan jag som observatör se vad sker i en lärandesituation. I en intervjusituation så berättar 

läraren/pedagogen om vilka intentioner de haft i en viss undervisningssituation. Det betyder 

inte att läraren genomfört den tänkta planen för undervisningen. Om jag gör en observation av 

en lektion så får jag se hur läraren faktiskt utför sin undervisning. En observation görs också i 

den naturliga miljön, i en faktisk undervisningssituation. Ett problem med en observation är 

att jag som observatör aldrig kan se på det jag observerar utan att färgas av min bakgrund, 

mitt eget kunnande i ämnet. Min förförståelse utifrån att jag undervisar musikteoretiska 

begrepp påverkar givetvis det jag hör och ser och jag tolkar moment i undervisningen utifrån 

den erfarenheten som jag själv har. Jag som observatör förberedde därför observationen med 

att göra ett observationsschema där just de moment som jag vill observera fanns tydliggjorda. 

Det är viktigt att jag som observatör inte påverkar den undervisning som observeras. De 

lärare/elever som jag ska observerade fick därför inte i förskott ta del av det 

observationsschema som jag utformat, för att undvika påverkan av undervisningens innehåll. 

Olle Zandén
53

 använder i sin doktorsavhandling om kvalitetsuppfattningar i 

ensembleundervisningen ett liknande tillvägagångssätt. Zandén ville inte i första hand i 

gruppintervjusituationen berätta att det var just kvalitetsuppfattningar som var forskningens 

fokus. Zandén menade att om lärarna fått veta målet med forskningen i förskott så skulle det 

riskeras att lärarna eventuellt fokuserade på läroplaner och kunskapsmål. På samma sätt ville 

jag inte informera de observerade lärarna om mitt mål med observationen eftersom det kunde 

påverka deras fokus på just de observerade momenten. När en observation utförs bör 
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observatören vara medveten om sina egna brister att fullt utföra en observation. Minnet är 

selektivt och filtrerar information. Därför spelade jag in observationerna digitalt med både 

bild och ljudupptagning. Mina egna erfarenheter som undervisande lärare av musikteoretiska 

moment förhöjde perceptionen av betoningar för av mig kända didaktiska moment i den 

observerade undervisningen. Vi har helt enkelt en tendens att se det vi är vana att se. Ett 

observationsschema bidrar till att jag som observatör observerar på ett systematiskt och 

organiserat tillvägagångssätt. Schemat utformades så att de punkter och händelser som 

observerade fokuserades på moment i lärandet. Inför observationen gjordes en testobservation 

för att se om de tänkta observationspunkterna var möjlig att observeras.  

Under testobservationen insåg jag vikten av att systematisera min observation, för att kunna 

se flödet och frekvensen av de observerade. Det observationsschema
54

 som skapats utökades 

därför med tidsparametrar där frekvensen av de valda punkterna registrerades. 

Kommunikationen emellan lärare/elev och elev/elev registrerades också utifrån de givna 

punkterna. Det kunde under observationens gång inträffa oförutsatta händelser såsom 

brandlarm, tekniska problem (datorer m.m.) eller andra störande moment som ej hade med 

undervisningen att göra. Dessa moment redovisades och antecknades i sådana fall i resultatet 

av observationen.  

 

Observations av en lärsekvens 

 

Jag ville med observationen se hur den observerade läraren utformar (designar) en lärsekvens 

för sina elever i specifikt musikteori. En lärsekvens (transformationscykel) kan observeras 

utifrån denna starkt förenklade modell (fritt tolkat utifrån Selander och Kress Design för 

lärande.
55

) 

 

 

 

 

 

Bild 4, Lärsekvens     

Exempelvis så har eleven X kunskap med sig kunskap om taktarten 4/4, vilket är en resurs. 

Läraren undervisar ett nytt begrepp Y, en ny taktart 5/4. Eleven förstår förhållanden emellan 

4/4 och 5/5, transformering X + Y. Ett annat exempel kan vara att en elev ha med sig 

kunskapen om X, kunskap och förtrogenhet om taktarten 4/4. I transformeringen får eleven 

fördjupad kunskap om taktarten 4/4 genom att förstå kvalitetsskillnaden om huruvida eleven 
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betonar ettan och trean i taktarten respektive tvåan och fyran i takten. Denna nya lärsekvens 

kan kanske betecknas med X (resurs) + X*2 (transformering) = XX*2 (representation). De nya 

begreppen/kunskaperna eleven etablerat blir den nya representationen av ny kunskap. I min 

observation ville jag se hur läraren valde att använda sig av multimodala, semiotiska resurser 

för att hjälpa eleven förstå de begrepp och teorier i musikteori som undervisningen 

behandlade.  

Intervju 

Strukturerade intervjuer
56

 innebär att forskaren i förskott förbereder och strukturerar upp 

frågor och svar och har en stark kontroll över hur dessa frågor och svar ska behandlas. Det 

används ofta i så kallade surveyundersökningar. Den typen av intervjuer kan till exempel 

användas inför ett val, i en opinionsundersökning. I en semistrukturerad intervju så använder 

en forskare också förberedda frågor men med ett mer flexibelt förhållningssätt. Frågorna som 

förberetts kan komma i en annan ordning är den förberedda och svaren får vara mer öppna 

och ge utrymme för den intervjuade att förklara sina svar. I min studie använde jag, som 

uppföljning av min observation, att genomföra en kvalitativ, semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad, kvalitativ intervju
57

 innebär att jag vill förstå varför de lärare, som jag 

observerat, valt att göra just de didaktiska val som jag observerade under lektionen.  Jag ville 

veta om lektionen var en normal lektion, om det var på detta sätt läraren vanligtvis 

undervisade och jag ville också veta om det fanns normer/uttalade tillvägagångssätt med mera 

som påverkade de didaktiska valen. Jag ville veta om det kanske fanns en kursplan som 

läraren skulle förhålla sig till, om det fanns material och kurslitteratur som läraren skulle 

använda eller om läraren valt själv hur undervisningen skulle strukturerats. Jag ville också 

veta om läraren medvetet gjort vissa didaktiska val och i så fall varför denne valt just dessa 

tillvägagångssätt. Detta utmynnade i dessa frågor: 

Kan den observerade lektionen anses som en vanlig lektion?  

Vad styr lektionsinnehållet? 

Vilka didaktiska val gör du som lärare? 

Med valet att göra intervjun semistrukturerad innebar det att jag som intervjuare lät samtalet 

leda till följdfrågor, utifrån de svar som informanterna, de observerade lärarna, gav.  

 

Urval 

Jag valde, för min observation och intervju, att göra ett subjektivt urval
58

. Det vill säga att jag 

valde ut de lärare jag ville observera utifrån mina egna kriterier. Lärare A valdes eftersom hen 

undervisar i en annan skolform än den där jag själv undervisade. Lärare B valdes utifrån 

rykten från gamla elever, där eleverna berättat att musikteoriundervisningen vid dennes skola 

ansågs vara mycket bra.   
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Lärare A undervisar i en kulturskola. Elevgruppen bestod av elever i både högstadieåldern 

och gymnasieåldern. Lärare A är lärarutbildad vid en musikhögskola, med musikteori som 

specialisering. Vid observationstillfället deltog två respektive tre elever.  

Lärare B undervisar på en folkhögskola. Elevgruppen bestod av elever i åldrarna 20-25 år. 

Lärare B är lärarutbildad vid en musikhögskola med instrument och ensemble som 

specialisering. Vid observationstillfället deltog sex elever och en elev som vid tillfället gjorde 

praktik hos lärare B.  

Som tidsram för observationstillfällena valde jag att observera de första 40-45 minuterna vid 

varje observationstillfälle. Detta också för att få en jämförbar observation eftersom de båda 

observationstillfällenas lektioner var olika långa.  

 

Metodkritik  

 

Det är svårt att säga, utifrån ett relativt litet material som detta är, om det går att dra slutsatser 

för hur musikteoretisk undervisning bedrivs generellt. Det finns säkerligen flera varianter av 

undervisningsmetoder. Det som kan göras är att se eventuella mönster och strukturer som 

återkommer i både enkäten, observationen och intervjuer. Dessa mönster och strukturer är det 

som min studie får påvisa. 

Vad ingår då i själva begreppet musikteori? Språkvalet etablerade musikteoretiska begrepp 

avser de adekvata begrepp som används inom musikteoriundervisning. De kunskapskrav som 

krävs för betyget E i estetiska programmets grundläggande musikteoretiska kurs är bland 

annat att eleven kan redogöra översiktligt för musiklära det vill säga föredragsbeteckningar, 

skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord och harmonisering. Dessutom ska eleven 

identifiera med viss säkerhet och redogöra översiktligt för några enkla musikaliska former 

såsom puls, rytm, melodi, harmoni och form.
59

 Kunskapsmålen beskriver bra hur musikteori 

kan definieras. 

 

Forskningsetiska bedömningar. 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.
60

 

Inför enkäten, observationen och intervjun skapades ett brev som skickades till deltagarna. 
61

Brevet innehöll information om att de uppgifter som lämnades endast skulle användas i min 

magisterstudie och behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I 

enlighet med de etiska regler som gäller var deltagandet helt frivilligt. Alla deltagare ägde 
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rättigheten, intill den dag arbetet publicerats, att när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Alla som deltog i enkäten, under observationstillfället eller under intervjun anonymiserades. 

Skolans namn, de observerades namn eller gruppens beteckning namngavs inte eller på annat 

sätt gjorts möjligt att identifiera i studien. Materialet behandlades strikt konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

Resultat 
 

I min studie ville jag se hur läraren designade sin undervisning. Jag ville se hur några lärare 

förhåller sig till att vi lever i en multimodal värld, där visuell symbolik används i stor 

omfattning för kunskapsöverföring. Jag använde mig av en enkätundersökning, observation 

och intervju.  

Enkät 

Som ett förarbete inför observationen gjorde jag en enkät för studenter vid en musikhögskola. 

Nio studenter av nio från årskurs ett besvarade enkäten. Studenterna har, för att kunna ta sig 

in på en högre musikutbildning, lärt sig en hel del om musikteori och dessa begrepp. De 

kommer också till musikhögskolan med olika utbildningsbakgrunder såsom musikskola/ 

musikklasser, musikgymnasium och musikinriktade folkhögskolor. Men hur hade de lärt sig 

musikteori? Jag har valt att ta med i denna studie de svar som gav mig underlag vidare till 

observationerna och intervjuerna. 

Dessa är de frågor som jag valt att redovisa:  

 När började du lära dig musikteoretiska begrepp och i vilket sammanhang? 

Studenterna beskrev att de börjat lära sig förstå olika musikteoretiska begrepp i lite olika 

situationer. Någon började med begreppsförståelse på sin instrumentlektion, någon fick lära 

sig av sina syskon och någon började lära sig musikteoretiska begrepp först på gymnasiet. 

Någon lärde sig själv genom att hitta kunskaper via Internet och någon gick en musikteoretisk 

kurs via sin musikskola/kulturskola. 

 Kan du beskriva en typisk lärsituation? 

Studenterna hade olika beskrivning av de lärmiljöer som de upplevt. Någon beskrev en 

klassrumssituation med 30 elever som en lärsituation för musikteori, medan några andra 

beskrev en lärsituation i en litet grupprum med 3-6 elever som deltagare. De flesta studenterna 

beskrev en lärsituation i musikteori där läraren föreläser och eleverna för anteckningar. 

 Vad var lätt/svårt att lära in? Varför? 
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Lätta begrepp 

 

Tabell 1, lätta begrepp 

 

Flera studenter påpekade att när de börjar se sammanhang faller allt lätt på plats. Ytterligare 

pusselbitar faller lätt in i musikteoripusslet. Någon beskrev sig som ”en väldigt gehörsbaserad 

person” vilket gjorde det lätt att ta till sig vissa kunskaper. Samma person säger sig ha lätt att 

lägga stämmor vilket skulle underlätta viss kunskapsinhämtning i musikteori. Någon 

beskriver att logiken i musikteorin gör det enkelt att lära sig och förstå. 

Svåra begrepp 

 

Tabell 2, svåra begrepp 

Notnamn

Ackord

Intervaller

Funktionsanalys/ackordsfärgning

Skalor

Dynamikbeteckningar

Rytm

Körsats/stämföring

Teori förankrat med praktik

Funktionsanalys/harmonisering

Skalor

Rytm

Italienska/engelska termer

Alla slags teoretiska teckenbegrepp
(dubbelsäkning/notnamn/kvintcirkel m.m.)
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Någon påpekade att denne kunde sjunga det rent gehörsmässigt men inte alltid tänka det rent 

teoretiskt. Någon menar sig inte ha tränat rytmläsning tillräckligt vilket gjorde det svårt att 

tolka rytmbilder. Flera påpekade svårigheterna med att koppla ihop teori med praktik.  

Någon saknade motivation till inlärningen och blev lätt uttråkad. Någon kunde inte heller se 

fördelarna med kunskapen innan denne faktiskt tagit till sig den. 

 

 Beskriv en önskesituation för inlärning av musikteori. Rum, antal personer, redskap 

m.m. 

Som framgått tidigare så beskriver de flesta studenter en lärsituation i musikteori där läraren 

föreläste och de studerande förde anteckningar. Några betonade att de i 

undervisningssituationen haft en öppen dialog mellan lärare och student. Men när studenterna 

beskrev en optimal inlärningssituation för en musikteorilektion så beskriver de flesta en liten 

grupp med 5-10 elever, med flera hjälpmedel som dator, piano och gärna egna instrument. 

Någon påpekade vikten av en/flera aktiva pedagoger. Vad eleven menar med aktiv pedagog 

får jag ej veta via enkäten. Kanske studenten påpekar vikten av kommunikation och ej endast 

envägskommunikation? Många påpekade också vikten av flera olika inlärningsstilar och 

tillvägagångsätt och önskan om hjälpmedel såsom dator, projektor, hörlurar, högtalare, tavla 

att skriva på m.m. Vikten av kontext påpekades också av flera av studenterna, det vill säga att 

allt som bearbetas teoretiskt ska konkretiseras med hjälp av instrument och låtar. 

Återkoppling ansåg också vara viktigt. Någon student påpekade också önskemål om varierad 

undervisningen med olika lärostilar. 

 Vad betyder kunskaper i musikteori för dig?   

På denna fråga fick jag många svar.  

“Det har hjälpt mig att konkretisera musiken och gett mig metoder för effektiv inlärning” eller  

”… anser att det är av stor vikt då det är vi musikutövandes sätt att kommunicera mellan 

varandra, med konkreta begrepp snarare än vad som annars skulle vara ett löst opreciserat 

system.”  

Någon elev svarade ”Det har lärt mig uppfatta varför musik har den funktion den har.” En 

annan student ”Spelar man mycket och ofta blir de musikteoretiska begreppen väldigt viktiga 

för att allt ska gå smidigt”. En annan student menar att “Det har gjort så att jag kan förstå mig 

på musik bättre än innan jag började studera musik” och ytterligare ett citat från en student är 

”Ju mer teoretiska kunskaper man har desto snabbare blir man även på gehör. Det går hand i 

hand åtminstone för mig”. 

Analys och resultattolkning av enkät 

Flera elever påtalade vikten av kommunikation mellan lärare och elev i undervisningen. 

Exempelvis påpekades vikten av att gå igenom svar av hemläxor och uppgifter tillsammans 

med övriga elever i gruppen. Att få feedback på uppgifter som utförts ansågs också viktigt. 

Flera olika elever påtalade vikten av kontexten. ”Ingen orkar ju lära sig kvintcirkeln om man 
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inte förstår att det faktiskt att det är väldigt praktiskt att ha i bakhuvudet”. Någon påtalar 

också vikten av att tydliggöra teorins egentliga funktion ”annars är det bara ett påhittat system 

utan poäng”. Någon musikhögskoleelev menar till och med att musikteori inte är någon 

vetenskap. De flesta verkar ha erfarenheter av en lärare som föreläser teoretiskt om de olika 

begreppen. Men många påpekar att kunskapen befäst när den praktiskt utförs vid något annat 

tillfälle, till exempel när de skrev egna fyrstämmiga körsatser eller spelade på 

instrumentlektionen. 

Musikteorins uppgift är att ge eleven eller studenten redskap för att visa att denne förstår 

musikens inre mening. Men vad är det att förstå?  

Att förstå är att se ett mönster. Aha-upplevelsen uppstår när bitarna faller på plats.
62

 

Studenterna vid musikhögskolan är alla välutbildade och har större kunskaper i musikteori än 

vad gemene man har. Det är påtagligt när de förklarar betydelsen av kunskaper i musikteori. 

Den ger dem verktyg att se musikens mönster och struktur, att den ger dem större möjligheter 

att kommunicera musikens mening med varandra.  

 

Observation  

Jag valde att observera två lärare, Lärare A, som undervisar vid en kulturskola och Lärare B 

som undervisar vid en folkhögskola med två olika musikutbildningar, en musiklinje och en 

musikerutbildning. Två olika musikteorilektioner observerades. Lektioner innehöll olika 

bearbetningar av musikteoretiska begrepp och tecken.  

Lärare A:s lektion hölls i en teorisal på en kulturskola. Två observationer gjordes på två direkt 

efterföljande lektioner i musikteori. Rummet bestod av två bänkrader med stolar och en 

bänkrad med fyra datorer stående med keyboard. Ett piano stod i 90° vinkel till bänkraderna. 

Lärare A placerade sig så att hen satt mitt emot eleverna vid den ena sidan av den första 

bänkraden med whiteboardtavla i bakgrunden, det vill säga en ganska klassisk 

klassrumsdukning. Eleverna bestod av två respektive fyra elever i högstadie- respektive 

gymnasieålder. Lärare A lektion betonade avkodning av rytmläsning och tonal läsning. I 

lektionen ingick också delar av analysuppgifter (hemuppgifter).  

Lärare B:s lektion hölls i ett kombinerat bibliotek och teorisal på en folkhögskola. Rummet 

bestod av tre bänkrader med stolar. Lärare B hade en lärarstation i form av ett högt bord där 

en dator var placerad. Bordet var placerat i ett främre hörn av rummet. Datorn kopplades med 

en projektor som projicerade bild från dator på en duk bakom lärare B. Hen stod alltså i ett 

hörn av rummet framför eleverna och undervisade medan eleverna var placerade så att de satt 

och tittade mot en whiteboardtavla. Lärare B gick mycket omkring under lektionens gång så 

att hen varierade från att stå framför whiteboardtavlan till att stå vid sin lärarstation. Eleverna 

bestod av sju elever från folkhögskolans musiklinje och musikerlinje. 

Lärare B:s lektion gick igenom analys av ackord genom steganalys. Eleverna hade 

förkunskaper i att analysera ackord genom funktionsanalys, med skulle nu få lära sig 
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ytterligare en analysmetod. Under lektionen så föreläste lärare B om begreppen och sedan fick 

eleverna göra teoretiska övningar av samma begrepp.  

De framskrivna multimodala resurser som observerades samlades av mig i ett 

Exceldokument. Även tid och intervall lades till, när och hur ofta de olika punkterna 

observerades.  

Analys och resultattolkning av observationen  

Lärare A:s och B:s båda klassrum är näst till identiskt utformade vad det gäller dukning av 

rum. Båda lärarnas undervisningslokal har någon slags variant kateder som är vänd mot 

elevernas bänkar. De sitter i rader vända mot läraren. Rummet är inte direkt dukat för 

uppmuntran till samarbete emellan elever. Skulle rummet istället dukas med bänkar i grupper 

eller i ring så skapas naturligt samarbetspotentialer. En ny form av meningspotential sker av 

själva dukningen av rummet. Whiteboard med notrader finns i båda klassrummen men 

används endast av lärare B. I Lärare A:s klassrum finns också ett piano men det används ej 

och i samma klassrum finns datorer i en bakre bänkrad med de används ej.  

Lärare B har en egen dator som används i undervisningen genom att den projicerar upp text 

och noter på en projektionsduk.  I lärare B:s klassrum hänger det en klocka på väggen som 

istället för klocksiffror använder sig av kvintcirkelns ackordsbeteckningar. Flera gånger under 

lektionens gång så hänvisar lärare B till klockan med hjälp av kroppsliga gester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5, Kvintcirkel 

I observationen observerades om lärarna använde metaforer och språkliga förklaringar det vill 

säga språkligt bildspråk, ej etablerade musikteoretiska språkbilder. Ett exempel är att beskriva 

en ton som en ljus ton istället för hög tonhöjd. Lärare B använder sig av språket för att 

förtydliga vad det är som ska läras ut. Hen gör tydliga betoningar av betydelsebärande ord och 
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stannar upp i meningar så att eleverna hinner tänka till på själva ordens betydelse. Hen säger 

exempelvis ”Vad är det vi vill analysera?” eller “Vad är det vi vill sätta språk och förståelse 

på?” eller “När ackorden och harmonierna så att säga… avlöser varandra så uppstår ju nån 

slags… inbördes förhållande”. Lärare A använder inte på samma sätt metaforer och språkliga 

förklaringar utan använder mer frågor till eleverna utifrån hur själva inlärandet fungerat under 

veckan. Undervisningen bygger också på ett arbetsmaterial (häften) som är ett tydligt 

progressionsutformat material. 

Hur lärarna använde sig av visuella förklaringar observerades också. Hur figurer och 

illustrationer som är ej musikteoretiska vedertagna användes i undervisningen. Exempelvis 

pilar som visar melodi upp och nergång i tonhöjd. Lärare A använder inga visuella 

förklaringar medans lärare B använder sig av en visuell förklaring av hur hen skulle bygga ett 

hjälpmedel för att förstå kvintfall. De visuella tecken som användes var uteslutande 

vedertagna musikteoretiska tecken.  

Kroppsliga gester är gester som tillexempel visar tonhöjd, rytm med mera. Hur lärarna 

använde kroppen observerade såsom blickar, nickningar, kroppslig placering och andra 

kroppsliga signaler. Både lärare A och lärare B använder sig flitigt av kroppsliga gester för att 

förstärka begrepp och tecken. Antingen för den språkliga förklaringen av ett tecken/begreppet 

eller för att själva tecknet/begreppet ska bli förtydligat. Händerna visar tydligt om en ton går 

upp eller ned, var pulsslagen finns i en takt eller hur eleven ska tolka ackorden i förhållande 

till varandra i en kvintcirkel. Lärare B står också upp och undervisar vilket gör att hen också 

använder mer av hela kroppen för att visualisera begrepp/tecken genom att exempelvis byta 

fot när skillnaden mellan dur/ mollackord förklaras.  

Artefakter är föremål i syfte att visuellt visa musikbegrepp. Det kan till exempel vara ett 

piano, ett musikdataprogram eller egna framställda hjälpmedel. Lärare A använde sig inte av 

artefakter av något slag. Lärare B använde sig av en klocka för att ge eleverna en visuell bild 

av en kvintcirkel. Hen beskrev också en abstrakt artefakt. Eleverna fick i uppgift att skriva ner 

en specifik ackordföljd i olika tonarter. Ackordföljden är en väl vedertagen kadens som finns 

att hitta i många olika musikstilar nämligen 2-, 5, 1 
63

, ofta kallad två-fem-etta. För att klara 

uppgiften fick eleverna lära sig vad kvintfall betyder (ackord som går motsols i kvintcirkeln) 

Några elever uppfattade övningen som svår, varpå lärare B förklarade hur denne skulle kunna 

bygga ett automatiskt hjälpmedel för att hitta dessa 2- 5 1:or på ett enkelt och manuellt 

tillvägagångssätt. 

Simulering innebär verklighetssimulerade uppgifter såsom att spela/sjunga de musikteoretiska 

moment som bearbetades. I observationen observerades om det skapades 

simuleringssituationer som om den vore på riktigt. Det finns många situationer som vi 

använder oss av simuleringar. Det kan till exempel vara en flygsimulator, eller i musikens 

värld, ett digitalt musikprogram som simulerar ett av eleven arrangerat musikstycke. Där får 

eleven möjlighet att pröva ett teoretiskt kunnande på riktigt genom att ge en mer sinnlig och 

kroppslig erfarenhet än vad bara en skriftlig, inläst mening klarar av att ge. I musikens värld 
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kan också överförande av musikteoretiska kunskaper till faktiskt spelande på ett instrument 

ses som en simuleringssituation. 

Lärare A gör flera simuleringsliknande moment i sin undervisning. Dock tror jag att flertalet, 

om de fick lyssna till själva simuleringen, inte skulle kalla det ljuv musik… Den rytmiska 

avkodningen låter mer som en metrisk upprepning av ljud, ej kopplad till vad vi kanske lägger 

in i begreppet musik. Simuleringen går ut på att tillsammans avkoda notskrift, både rytmiskt 

och tonalt. Lärare A delar, till viss del, upp den rytmiska avkodningsövningen och den tonala 

avkodningsövningen. Som hjälp att orientera sig i tid i den rytmiska avkodningen används 

kroppsliga gester (dirigering). För att orientera sig rumsligt i tonhöjd sjungs skalans fem 

första toner och den låga sjunde tonen innan avkodningsövningen börjar. När jag som 

observatör ser inspelningen i efterskott lägger jag märke till att elevernas dirigering inte alls är 

lika tydlig som lärarens. Om dirigeringens syfte är att betona pulsslag och att förtydliga de 

olika pulsslagen, så gör flera av eleverna mer en visuell gest som bara påminner om 

dirigering. Deras gester visar inte pulsen och förtydligandet av pulsslagen syns ej. Min 

fundering är om inte flera av eleverna egentligen mer härmar läraren (imitation) både auditiv 

och visuellt, det vill säga de använder inte meningspotentialen i dirigeringen till att förstärka 

begreppsförståelsen. 

Lyssnar jag på de situationer som lärare A gör en stimuleringsuppgifts (avkodning) så tror jag 

att stor del av själva momentet egentligen består till stora delar av härmning och imitation. 

Om läraren gör fel så gör också eleverna fel, det vill säga att eleverna inte avkodar utan 

imiterar. 

Intervju 

Efter observationen gjordes en kort intervju. Under intervjun avslöjades också själva 

observationen syfte och mål.  

Analys och resultattolkning av intervju 

Både lärare A och B menade att det till stor del kunde ses som en ganska vanlig lektion. 

Lärare A menar att det inte alltid är samma ordning och innehåll i lektionerna men att 

strukturen på lektionsuppbyggnaden följer samma stomme vid varje lektionstillfälle. Lärare B 

berättar att just under själva observationstillfället så var själva gruppsammansättningen lite 

annorlunda pga. av att folkhögskolan just under denna dag hade temaarbete med 

studioinspelning vilket gjorde att vissa elever spelade in i studio medan de som kunde istället 

fick delta på musikteorilektionen.  

Både lärare A och B berättar att det inte finns en bestämd kursplan som de följer, de 

bestämmer själva innehållet. Lärare A utgår dock från ett material som kulturskolan använt i 

ett antal år. Hen lägger upp undervisningen efter materialet och lägger till moment som hen 

tycker behövs. Hen menar att det är hens egna samlade erfarenhet och kunskap som styr 

innehållet, även om det förstås ändras med tiden. Lärare A menar att undervisningen också 

ändras eftersom hens egen kunskap och erfarenheter ökar ju längre hen undervisar. Lärare B 

som undervisar på en folkhögskola beskriver att hen inte har några tydliga styrdokument som 

de måste följa, utan undervisningens innehåll bestäms av hen och hens kollega. De tar upp 

vad de tycker är relevant och viktigt för deras elever. Det innebär att de genom åren prövat 
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olika kursupplägg. Vissa år har de lagt upp kursen så att gehörsundervisning och 

teoriundervisning skett under samma lektion (nittio minuter). Just nu så delade de upp 

teoriundervisningen och gehörsundervisningen på två olika lektionstillfällen. Hen menar 

också att det i nuvarande upplägg kunde kännas knepigt att prata om 2-, 5, 1:or  och inte 

exempelvis sjunga med i kvintfallet. Under den observerade lektionen så spelade Lärare B vid 

ett tillfälle några 2-, 5, 1:or  på gitarr vilket hen återkopplade till i intervjun. Lärare B påpekar 

att hen egentligen vill blanda undervisningen men just nu har vi det så att vi separerar den, 

men sen är det ju ingenting som förbjuder att vi teoretiserar på gehörslektionen eller tvärt om. 

På följdfrågan varför de gör detta upplägg säger Lärare B att en del elever är starkare 

teoretiskt än gehörsmässigt. Det innebär att det är lättare att göra nivåindelning av grupper. 

Lärare B påpekar att det är svårt att göra ett gehörstest, för så fort ett papper är inblandat så 

måste de ju sätta ut något tecken eller någon term för klara testet. Under intervjun kommer det 

också fram att hen är mycket intresserad av att förstå hur eleverna tänker, vilket gör att hen 

ofta i undervisningen stannar till för att få svar av eleven ”Hur tänker du”, är en vanlig fråga. 

Lärare B menar att bara eleven har förstått det den ska förstå så spelar det ingen roll hur 

eleven kommer fram till själva kunskapen. På folkhögskolan så har de också valt att göra 

material som bygger på upprepning och träning av samma teoretiska moment. I själva 

observationstillfället så gjordes också ett flertal övningar som byggde på att utföra samma 

teoretiska moment flera gånger men i olika tonarter. Lärare B menar att själva 

mängdträningen är bra och att eleven inte alltid behöver förstå det teoretiska momentet direkt.  

Lärare A har under två års tid arbetat med musikteori just på den kulturskola där hen arbetar. 

När hen började undervisa utgick hen helt utifrån hur de föregående kollegorna undervisat, 

detta bland annat på grund av att vissa elever hade erfarenhet av undervisning av de 

föregående kollegorna. Efter en tid så började hen förändra sin undervisning genom att 

försöka utröna vad som funkar och vad som inte funkar. Hen prövar sig fram och försöker 

uppfatta elevernas reaktioner och önskningar. ”Det finns ju ingen statistisk sanning och det är 

mina utgångspunkter, att försöka vara flexibel och lyhörd för var eleverna befinner sig och är 

öppen för att ta in av det jag tror de behöver.” Hen menar att det behövs en fast struktur för att 

eleverna ska kunna ta till sig ämnet och förstå sammanhang.  

Lärare B menar också att hen kan se en negativ utveckling vad det gäller kunnande i 

musikteoretiska kunskaper. Hen beskriver att för ett antal år sedan så var det vanligt med att 

elever utan vidare kunde skriva fyrstämmig sats.
64

 Lärare B beskriver, enligt min tolkning, det 

som om eleverna efterfrågar kunskaper i musikteori, men som om de inte har samma 

grundläggande teckenförståelse. För en period upplevde också Lärare B att eleverna inte var 

så motiverade till musikteoretisk undervisning. Det fick hen och hens kollega att ifrågasätta 

sitt egna språkbruk och användandet av musikteoretiska begrepp även i annan 

musikundervisning, exempelvis ensemblelektioner. Använde de som lärare inte etablerade 

musikteoretiska begrepp i sitt eget musicerande så fanns kanske inte heller inte motivationen 

för eleverna att använda begreppen. Hen beskriver en situation i ensembleundervisningen: ...” 

det händer ju också när man undervisar i ensemble att man helt plötsligt hör sig själv säga, 

men hör ni hör ni nu att det här är en flat seventh 
65

 eller en … subdominantens dominant …” 
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 Fyrstämmig sats som följer givna stämföringsregler inom given genre. 
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Ibland vill läraren göra kopplingarna (till musikteori) men ofta har denne (i 

ensemblesituationen) ett annat syfte, att endast spela.  

Även lärare A funderar mycket över musikteorins roll i den musikutövandes liv. Hur ska vi 

som förklara och prata kring musik för att eleverna ska förstå vad man gör? Läraren berättar 

att hen försöker få syn på traditioner och självklarheter som finns och vill försöka att 

ifrågasätta dessa för att kunna göra ett aktivt, didaktiskt val. Inte bara göra som lärare alltid 

har gjort, utan eftertanke. Läraren menar sig inte ha kommit fram till någon slags fulländning 

utan känner sig befinna sig i en undersökningsfas. Hen beskriver sig frustrerad. ”I mitt huvud 

finns många funderingar kring hur man bäst angriper den teoretiska biten, både i allmänhet 

och kanske särskilt när man inte är i en musicerande verksamhet med eleverna 

teoriundervisning.” 

Lärare B påtalar också vinsten med att jobba på en liten folkhögskola där lärarna möter 

eleverna i många olika musikämnen och kan koppla ihop den musikteoretiska 

undervisningens innehåll även i andra ämnen såsom kör och ensemble. I andra större skolor 

med fler lärare är risken, menar hen, att kollegorna inte vet vad den andra gör i sin 

undervisning.  

Lärare A avslutar sin intervju med vad som denne menar vara ledande för de didaktiska val 

som hen gör. Läraren vill väva ihop teorin vi pratar om med elevernas musicerande/gehörsliga 

erfarenhet och kunskap. Hen vill också ta till vara på elevernas egna frågor/funderingar, utgå 

från deras verklighet för att fånga och vara relevant för dem. Läraren vill få med många olika 

saker/parametrar av ämnet och att eleverna ska får med sig så mycket matnyttigt som det går 

på den här tiden. Hen vill att eleverna ska få uppleva teorin i kroppen även under lektionen 

(sång, rörelse) och att ”göra är bra för att lära”. 

Läraren vill sätta in undervisningen i en kontext där teckenskapandet sätts in i ett socialt 

sammanhang och samtidigt betonar hen vikten av gemensam kommunikation. 

Transformationen av kunskap sker genom många olika modala verktyg och detta tolkar jag att 

hen beskriver genom att vilja få med teorin och kroppen, och formuleringen ”göra är att lära”. 

Att kunna re-designa sina musikteoretiska kunskaper tolkar jag att hen ger uttryck för när hen 

vill att dennes elever ska få med sig många aspekter av musikteoriämnet. 

Diskussion 
 

Jag ville i min studie se hur multimodala resurser används i musikteoretisk undervisning och 

hur musikteorilärare designar undervisning som gynnar elevernas förståelse av mening i 

musikteoretisk kontext. I enkäten så beskrev flera av musikhögskolestudenterna likartade 

erfarenheter av undervisning. De lärare som jag observerade och intervjuade använde sig av 

multimodala resurser till viss del och använde liknande undervisningsstrukturer som 

musikhögskolestudenter mött enligt enkäten.  

Metaforer användes till liten andel av observerade lärarna. De använde direkt etablerade 

musikteoretiska begrepp utan omskrivning. Kanske hade de använt sig av fler metaforer i en 
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annan elevgrupp? Det kan också bero på att lärarna förutsatte att eleverna hade etablerat 

förståelse av själva begreppet, att de var införstådda med vad de esoteriska begreppen. Inga 

andra visuella förklaringar användes. Endast de etablerade musikteoretiska tecknen och 

begreppen användes. Lärarna förutsatte att eleverna hade begreppen klara för sig, att de redan 

gjort en transformation av de musikteoretiska begreppen. I de enkätsvar som jag fått av 

musikhögskolestudenterna så var det påfallande ofta som de beskrev att de förstod de 

musikteoretiska begreppen, inte på själva lektionen, utan i sammanhang där begreppen sattes i 

en tydlig kontext, exempelvis under en instrumentlektion. I de C uppsatser skrivna av 

musikhögskolestudenter, jag läst inför denna studie, så beskriver någon av de studenterna att 

de inte etablerat vissa musikteoretiska begrepp förrän långt in i musikhögskoleutbildningen. 

De esoteriska musikbegreppen hade inte förankrats i en faktisk kunskap om vad de är till för 

eller i vilket sammanhang som de ska användas. Om observationen gjorts i en nybörjargrupp 

för musikteori skulle kanske fler metaforer tagits i anspråk? 

Verbal förklaring användes av den ena läraren på ett uttryckligt aktivt sätt. Lärare B ville få 

eleverna att verkligen förstå vad det var de skulle etablera för begrepp. Genom att betona 

viktiga ord, aktivt använda tankepauser och att tydligt vilja få eleverna att förklara hur de 

tänker ville hen öka elevernas musikteoretiska kunskaper. Hen vill också, genom språkliga 

förklaringar, få eleverna att förstå sitt eget lärande, hur de lär sig och förståelsen av vad som 

ska läras ut. Lärare B beskriver det på likande sätt som Gärdenfors
66

 skriver om lärandet. 

Konstruktivistiskt lärande uppkommer när eleven förstår varför vi behöver just denna kunskap 

och metakunskaplig förståelse uppkommer när eleven förstår hur eleven förstår denna 

kunskap.  

Kroppsliga gester för att förtydliga meningen med de begrepp som de ville lära ut användes 

av både Lärare A och B. Lärare A använde sig av dirigering, i en simuleringsliknande övning, 

för att ge eleverna en kroppslig och visuell upplevelse av hur pulsen förhåller sig till de 

avkodade tecknen. Men i och med att några av eleverna inte verkade förstå hur den kroppsliga 

gesten förhöll sig till det avkodade tecknet så utvecklade sig själva övningen att bli en 

imiterande övning istället för en simuleringsövning. Å andra sidan kan den kroppsliga gesten 

så småningom utvecklas för eleven till att bli en gest som visar på mening (puls). En kollega 

till mig berättade att hen alltid, vid plankning
67

 av en ny låt, takterade för att få hjälp att 

orientera sig tidsmässigt (rytmiskt). Det är också många gånger som en musiklärare använder 

sig av imitation som didaktiskt val. Eleven får ”härma” för att lära sig ett stilistiskt uttryck (till 

exempel jazzfrasering) eller kanske bara för att lära sig en enkel melodi. Så småningom 

transformerar eleven kunskapen själv. Det är nog det vanligaste didaktiska valet för att lära ut 

musik. Lärare B använde hela kroppen för att visualisera skillnaden mellan dur och moll. Hen 

använde också handgester för att förstärka hur kvintfall förflyttades i en kvintcirkel. Båda 

lärarna visade med handgester om tonhöjden gick upp eller ner. 

Lärare A fokuserade mer på kunskapsförmedling och la inte samma tonvikt, som lärare B, på 

ett konstruktivistiskt och metakunskapande lärande. Lärare A använde sig också av ett 

material (två häften) på lektionstid som tydligt avgjorde lektionens innehåll. Den lektion som 
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observerades hade också en struktur av imitation och simuleringsuppgifter i syfte att öva på 

avkodningar av ett teckens betydelse. Det gav grund och möjlighet för eleverna att se och 

förstå mönster och strukturer i musiken. För en fördjupad förståelse behöver eleverna 

transformera kunskaperna till att förstå varför/ hur kunskapen kan användas i praktiken. 

Frågan är hur själva lektionsmaterialet (häftet) påverkar de didaktiska valen? 

Lärare B använde sig av kroppslig gestaltning för att förtydliga den språkliga förklaringen. 

Hen bytte exempelvis fot när hen talade om dur (ena foten) och moll (andra foten). Vid fråga 

under den efterföljande intervjun så visade det sig att det var en omedveten gest. Lärare B har 

ett tydligt uttalat didaktiskt val att just använda sig av verbala förklaringar. Den kroppsliga 

gestaltningen blir ett delvist omedvetet förtydligade av språkvalet.  

Artefakter användes inte alls av lärare A och endast i viss mån av lärare B. Lärare B hade en 

artefakt hängande på väggen i form av en klocka (kvintcirkeln). Lärare B förklarade för 

eleverna hur hen skulle kunna bygga en artefakt som skulle hjälpa dem att förstå kvintfallen 

lättare i uppgiften om 2-, 5, 1:or. Eleverna fick själva, i tanken, tänka ut hur denna artefakt 

skulle kunna användas. Som artefakt i musikteoretisk undervisning önskade studenterna från 

Musikhögskolan att de kunde få ha med sig ett instrument under själva lektionen (och 

hörlurar) för att direkt kunna omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiskt funktion. Lärare B 

använde under slutet av lektionen sig av en gitarr som hen spelade just de ackorden som 

lektionen handlade om (2-, 5, 1:or). Hen skulle i den övningen kunnat använda sig av fler 

modaliteter genom att eleverna skulle kunnat får sjunga med (exempelvis ackordens 

grundtoner) eller själva spelat på egna ackordsinstrument. När jag i intervjun berättade om 

musikhögskolestudenternas önskemål så höll Lärare B med om att det vore en bra idé.  

Lärare B berättade att de som lärare vid folkhögskolan också för några år sedan upplevt behov 

av att börja använda sig av musikteoretiska begrepp i andra undervisningssituationer just för 

att få eleverna att förstå relevansen av musikteori. Lärare B beskrev under intervjun hur hen 

aktivt då och då stannar upp under en ensemblelektion för att påtala med musikteoretiska 

begrepp vad de just hade spelat. När eleverna spelade ett specifikt ackord, stannade hen upp i 

spelandet och pratade om vilket det musikteoretiskt etablerade begreppet på ackordet var och 

vilken funktion det hade. Vad lärare B beskriver är att hen sätter in begreppsbildningen i en 

kontext, i en simuleringssituation, för att etablera tecknet. Genom åren som musiklärare har 

jag många gånger stött på samma problematik, när eleverna inte förstår kontexten förstår de 

heller inte meningen med förståelsen av musikteoretiska begrepp. Ett typexempel är när jag 

som rytmiklärare jobbar med rytm. Låt säga att jag tillsammans med eleverna gör en 

koreografi med handklapp och steg där vi jobbar med åttondelar och fjärdedelar. Visst kan det 

bli ett musikaliskt sammanhang av bara det kroppsliga och rörelsemässiga, men själva 

koreografin får en större meningspotential om jag sätter in det i en kontext, till exempel ett 

spelat musikstycke. Då kan eleverna få mer hjälp med att förstå begreppens tidssyftning i 

förhållandet till en given puls. Tyvärr har jag nog många gånger genom åren inte använt mig 

av detta kontextuella tänkande. Lärare A använde sig av kroppslig gestaltning för att ge 

eleverna musikalisk kontext. Problematiken som jag som observatör ser är att eleverna inte 

förstår vad den kroppsliga gestaltningen har för syfte. De förstår helt enkelt inte 
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meningspotentialen med dirigeringen. Vad skulle hända om Lärare A utökade kontexten med 

en artefakt förslagsvis en metronom eller kanske musik att förhålla sig till? 

Det är spännande att höra från båda lärarna att de tänker och funderar mycket kring de 

didaktiska val som de gör. Lärare As punktform är intressant ur ett designdidaktiskt 

perspektiv eftersom det påvisar en önskan om en mer multimodal undervisning. I min 

observation så ville jag också se hur lärarna använde sig av kommunikation lärare till elev, 

elev till lärare och elev till elev. Det var påfallande i observationen, i enkätsvaren och i vissa 

delar av intervjun, att en stor del av undervisningen består av att läraren föreläser och ställer 

frågor till eleverna. Eleverna, vid observationstillfällena, ställde också några frågor till 

lärarna, men de var endast ett fåtal frågor. Under de observationerna så fanns det ingen 

uppgift där eleverna ombads att samarbeta och kommunicera med varandra. De enkätsvar som 

jag läst tyder också på att den undervisningsdesignen är vanligt förekommande. Antingen så 

kommunicerar läraren med en och en elev (förfrågan/svar/fråga) eller så håller läraren en 

föreläsande roll. I och för sig så fanns i lärare As undervisning en viss form av 

kommunikation emellan elever i och med att de avkodade samma tecken (simuleringsövning). 

Men en kommunikation i hur de skulle lösa uppgiften eller en kommunikation i själva 

avkodningen gick inte att se. Även lärare A påtalar underförstått bristen av kommunikation 

med att beskriva att hen försöker uppfatta vad eleverna behöver och önskar.  

Slutsatser 

Efter att ha gjort en förundersökning bestående av en enkät från musikhögskoleelever, utfört 

observationer av lärare i musikteori med de därtill efterföljande intervjuerna, så tycker jag att 

jag kan se ett mönster vad gällande didaktiska val i musikteoriundervisning. Onekligen så 

fungerar undervisningen väl för studenter och lärare, men det verkar som om att större delen 

av transformeringen av de musikteoretiska begreppen sker under annan tid än själva 

undervisningstiden.  

Det finns utvecklingsmöjligheter vad gällande didaktiska val i musikteoretisk undervisning. 

Lektionerna följer en traditionell struktur där de didaktiska valen mer utgår ifrån ett material 

och en undervisningstradition än fokusering vid hur elever lär sig. Den rådande 

undervisningsdesignen verkar vara i forma av en föreläsande lärare som håller föreläsning om 

ett tecknets mening. Inom mitt eget område, i form av rytmiklärare, så är traditionen att börja 

med pulsetablering mycket stark. Varför då? Tradition är mitt eget svar. 

Att sätta teckenförståelsen in i en tydlig kontext är inte det framträdande valet i 

undervisningsdidaktiken i min undersökning. Kontexten och förståelse av tecknets mening 

lämnas till eleven att utforska på annan plats. Till exempel när eleven spelar sitt instrument, i 

ensemblespel eller körsjungande. Det innebär att vissa elever kommer att göra denna 

transformation, men att några elever antagligen inte klarar av att göra denna transformation 

själva. Om jag spekulerar så är det troligtvis dessa elever som inte tycker att musikteorin är 

viktig eller förstår dess relevans. Och troligtvis så är det också hos dessa elever, som ej klarar 

transformering på egen hand, som det finns de elever som tror sig vara omusikaliska. 

Användning av artefakter som hjälpmedel i undervisningen är ett tydligt utvecklingsområde, 

exempelvis användandet av datorer, instrument och material såsom klossar, bollar, rockringar 



 

34 

 

med mera. IT-resurser såsom dataprogram och appar finns, men används inte så mycket i 

själva undervisningssituationen i min undersökning. Simuleringsverktyg och utveckling av 

visuella hjälpmedel önskas av eleverna men används inte, vad det går att utläsa i de enkäter 

och observationer som jag gjort i denna studie. Båda lärarna påtalar att de funderar hur de ska 

få teorin att bli praktisk och hur de ska ge eleverna en kontextuell undervisningssituation, men 

har inte av sina funderingar ändrat sin didaktik. Min fundering är om detta beror på en stark 

undervisningstradition som får vara starkare än de erfarenheter och funderingar som lärarna 

har av undervisningens struktur. Förståelse för hur elever lär sig att förstå teckens mening är 

viktigt för lärarna och potentialen av att låta elevers kommunikation mellan varandra verkar 

lärarna finna mycket intressanta och detta är ett utvecklingsområden för musikdidaktiken.   

De lärare som jag intervjuade var båda intresserade av ämnesdidaktiska frågor. I samtal med 

mina egna kollegor på Estetiska programmet så märker jag att frågor och funderingar kring 

hur vi didaktiskt designar vår undervisning är viktiga.  Att utveckla en gemensam 

undervisningsrepertoar eller inspirera och delge varandra olika syn på undervisningsdesign 

efterfrågas. Ett projekt med Lesson study, där lärare tillsammans med varandra planerar och 

analyserar hur specifik undervisning skulle kunna äga rum. 

Det är vanligt att en Lesson study cykel innehåller två eller flera versioner av 

lektionen. En lektion planeras gemensamt och en lärare genomför den planerade 

lektionen, medan övriga lärare observerar och gör utförliga anteckningar om vad 

som sker i klassrummet och om eleverna. En väsentlig skillnad mellan Lesson study 

och Learningstudy är att i en Learning study använder lärarna en teori om lärande, 

variationsteorin, som verktyg vid planering och analys av undervisningen och 

elevernas lärande 
68

 

En Learning study med inriktning på hur ett designdidaktiskt perspektiv påverkar 

utformningen av undervisningen skulle vara intressant att genomföra. De finns två ytterligare 

forskningsprojekt som jag ser behov av efter min studie. Det ena är hur undervisningstradition 

påverkar designdidaktiska val i specifikt musikteoretisk undervisning. Det andra är hur 

artefakter används och hur artefakter av olika slag kan användas för att kontextualisera 

musikteoretisk undervisning.  

Jag vill avsluta med Peter Gärdenfors ord: 

En elev kan aldrig skapa fullständig förståelse av ett kunskaps- område enbart 

genom att lära in fakta – han eller hon måste tränga in i de underliggande mönstren 

och se hur kunskapsområdet hänger samman. Undervisning skall inte bara leda till 

att man kan svara rätt på vissa frågor utan också till att man förstår de större 

sammanhangen. När man förstår något, förstår man det som ett exempel på en mer 

allmän princip eller teori. När man förstår kan man tillämpa det man lärt sig på nya 

problem – först då blir kunskapen produktiv och inte bara repetitiv. En pianist kan 

upprepa musik som andra har skrivit, men det är först när man förstår hur musiken är 
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uppbyggd som man har en chans att bli en skapande kompositör som bygger nya 

musikaliska mönster.
69

 

Musikteoriundervisning har av tradition varit tydligt faktainriktad med en problematik av att 

inte få kunskapsområden att hänga ihop. Eleverna har i mångt och mycket själva gjort 

transformationen av kunskapen på annan plats än under själva musikteorilektionen. De 

erfarenheter jag har som lärare av musikteoretiska begrepp och att jag genom denna studie fått 

ta del av mina informanters tankar ökar min önskan att fortsätta forska och undersöka den 

didaktiska designen av vår musikteoriundervisning. 
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