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Abstrakt 

Föreliggande studie syftar till att undersöka musiklärares egna erfarenheter kring 

notanvändning i musikundervisning och vilket syfte noterna har i deras undervisning. 

Syftet har undersökts genom intervjuer med fem olika lärare på gymnasiet, detta för att 

få reda på deras tankar och erfarenheter kring notburen undervisning. Studien är 

grundad i teorin fenomenografi, vilket även har använts som analysmetod. 

Fenomenografi syftar till att finna kvalitativt skilda sätt att förstå ett fenomen. I denna 

studie har teorin använts som ett sätt att finna kvalitativt skilda sätt att använda noter i 

undervisningen. Analysen visade tre skilda sätt; noter som stöd för gehör, 

notanvändning för inlärning och noter som lärandeobjekt. Vidare undersöktes även 

lärarnas beskrivningar kring hur de önskar sig kunna arbeta med noter men även 

möjligheter och problem med notburen undervisning. Lärarna beskrev många problem 

och inte så mycket möjligheter. Till exempel trodde flera lärare att notburen 

undervisning kunde göra så att eleverna tappade intresset för musikundervisningen.   

 

Nyckelord 

Notläsning, Musiklärare, Musikutbildning, Musikpedagogik, Estetiska programmet, 

Fenomenografi. 

 

Tack 

Ett stort tack till min handledare som har givit mig både bra kommentarer och 

inspirerande ord. Även tack till musiklärarna för sin tid, min syster för korrekturläsning, 

min vän för alla timmar på biblioteket och min sambo för allt.   
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1 Inledning 

Min egna musikaliska bakgrund ligger i en klassisk skolning på instrumentet klarinett, 

vilket har en stark grund i notläsning. Men min bakgrund som notläsare började tidigare 

än så. Redan vid fem års ålder började jag ta pianolektioner hos vår lokala kantor i en 

liten by i södra Sverige. Kantorn valde att ta in noter direkt i sin undervisning och jag 

lärde mig då enkla notbilder ungefär samtidigt som jag började läsa enkla meningar på 

svenska. Att lära sig noter i så tidig ålder gjorde mig till en nyckelperson i olika 

musikaliska sammanhang under min uppväxt. Kulturskolan i den lilla kommunen ville 

tidigt utmana mig och jag lärde mig allt fler instrument, relativt enkelt med hjälp av 

notläsning och grepptabeller. Utan notläsningen hade jag kanske inte varit där jag är 

idag.  

 

Jag fick upp ögonen för studiens syfte då jag flera gånger har mött musiklärare som 

anser att musik- och instrumentalundervisning går att utföra utan kunskap om 

notläsning. Jag upplever även att det har blivit allt mer vanligt att utföra gehörsbaserad 

inlärning i musikundervisningen. För mig är det oförståeligt då jag anser notläsning vara 

en viktig del av musikämnet men det är även ett språk som gör det möjligt för musiker 

över hela världen att kommunicera.  

 

Jag vill även argumentera emot min enkelspåriga utveckling. Än idag har jag svårt för 

att improvisera och att spela på gehör, jag är ganska låst till mina noter. Jag tror att det 

är en balansgång, det behövs både gehörsbaserad- och notbaserad musikundervisning 

för en bra musikalisk utveckling. Idag känns det dock som att noterna ibland glöms bort 

i undervisningen, kanske på grund av okunskap, kanske på grund av brist på tid eller 

ork. I och med detta ska jag undersöka hur gymnasielärare prioriterar notanvändning i 

sina kurser.  

 

Schenck (2006:237) diskuterar den omdebatterade frågan om notläsning eller 

gehörsmusicerande är det bästa för en elev. Han framför frågan i olika vinklar och drar 

kopplingar till språkinlärning. Vid modersmålsinlärning beskriver Schenck att barnet 

först lär sig prata (gehör) och sedan, 5–6 år senare lär hen sig att skriva och läsa (noter). 

Det finns alltså ett slags oskriven regel med vilken ordning elever tar det i 

språkinlärning. I musik finns det däremot inget konkret rätt eller fel. Schenck nämner att 

det nog finns lärare som inte lär ut notläsning på grund utav att de inte riktigt vet hur 
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man lär ut det. Författaren ger tips om att tänka noga kring hur du själv lärde dig för att 

hitta inlärningssätt till dina elever. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Nedan följer studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare på ett antal gymnasieskolor säger 

sig använda noter i kurserna Gehörs- och musiklära I, Ensemble I och Körsång I och 

hur de utifrån egna erfarenheter resonerar kring notanvändningens syfte, möjligheter 

och problem i undervisningen. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur och med vilka syften säger sig lärarna använda noter i undervisningen? 

Hur skulle lärarna vilja använda noter i sin undervisning?  

Vilka möjligheter och problem redovisar lärarna kring notanvändning i undervisningen?  
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3 Avgränsningar 

En avgränsning som gjorts i föreliggande studie är att det endast är lärare i kurserna 

Ensemble I, Körsång I och Gehörs- och musiklära I som har intervjuats. Vissa av 

lärarna har arbetat med flera av kurserna medan andra endast undervisar i en. Det är 

alltså endast dessa tre kurser som kommer spela in på resultatet. Valet av dessa kurser 

låg i att det är kurser där notburen undervisning ofta förekommer och kurser där 

notkunnighet finns som kunskapskrav i Skolverkets (2011) kursplaner för gymnasiet. 

• Ensemble I 

Betyget E: Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på 

gehör (Skolverket 2011a). 

 

• Körsång I:  

Betyget E: Eleven musicerar med viss säkerhet i kör, efter enkla och kända 

notbilder samt i enkel och styrd gehörsbaserad musik (Skolverket 2011b). 

 

• Ensemble med körsång: 

Betyget E: Eleven musicerar med viss säkerhet i ensemble och kör, efter enkla 

och kända notbilder och i enkel och styrd gehörsbaserad musik (Skolverket 

2011c). 

 

• Gehörs- och musiklära I:  

Betyget E: Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver 

(Skolverket 2011d). 

 

I vissa fall så hade de intervjuade lärarna inte kursen Körsång I, utan skolan erbjöd 

istället kursen Ensemble med körsång. I föreliggande studie benämns körmomentet 

ändå alltid som Körsång I istället för Ensemble med körsång. Detta för att inte blanda 

ihop ensemblemomentet med körmomentet och möjligt eftersom att kursplanerna visar 

samma kunskapskrav kring notburen körundervisning i de båda kurserna. 
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4 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för notanvändning. En av 

studierna som presenteras gjordes i Spanien, men eftersom även Spanien utgår ifrån 

västerländsk musiktradition så borde det inte påverka resultatet då noter brukas på 

samma sätt där som i Sverige.  

 

4.1 Musically literate – noter eller inte? 

Begreppet ”musically literate” eller musikaliskt läskunnig används av McPherson 

(2015) som försöker reda ut vad det innebär och vilken kompetens som ingår i 

begreppet. McPherson förklarar att om frågan vad det betyder ges till någon som 

använder begreppet så blir svaret oftast att det är en person som fungerar ”fluently” eller 

flytande, som musiker (McPherson 2015:178). Problemet med begreppet är dock att det 

är svårtolkat. Man vet inte vilka delar av musikaliskt kunnande som ingår. Ett exempel 

som tas upp handlar om en ung flicka som under flera år har spelat i ett band 

tillsammans med äldre, mer erfarna musiker. På grund av detta så har hon utvecklat en 

musikalisk kompetens som bör klassas som musically literate. Däremot kan hon inte 

läsa eller spela efter noter, som kan ses som en väsentlig del av det muskaliska 

kunnandet. Frågan är om hon ändå borde ses som musikaliskt läskunnig (McPherson 

2015:178–179). Hultberg (2000:135) säger istället att noter är ett textat dokument, kan 

du läsa noter så är du därför musikaliskt läskunnig, men att det ändå finns olika nivåer 

av musikalisk läskunnighet.  

 

I en annan studie undersöker Zimmerman Nilsson (2009) vilka val lärare gör angående 

innehåll i sin undervisning men även hur de använder innehållet under utförandet av 

undervisningen. Författaren har inriktat sig på ensemble och gehörs- och musiklära. 

Hon nämner att musiken består av vetenskap, hantverk och konst där vetenskap i detta 

fall handlar om teoretisk kunskap, där notläsning ingår. Författaren nämner i sin 

diskussion hur lektionernas innehåll är beroende på vem läraren är. Hon skriver: 

”Musiklärarnas avsikter och handlingar leder till att vissa delar av innehållet 

uppmärksammas mer än andra” (Zimmerman Nilsson 2009:146). Resultatet i 

Zimmerman Nilssons studie visar på två huvudsakliga områden som lärarna visar i sin 

undervisning. Dessa är det estetiska eller det sociala. Med det estetiska så menar hon 

alltså att elevernas musikaliska utveckling ligger i fokus medan det i det sociala mer 
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handlar om att eleverna ska lyckas lösa uppgifter tillsammans (Zimmerman Nilsson 

2009:145–153).  

 

4.2 Noter, ett modersmål 

I den tidigare nämnda boken av Schenck (2006:237) beskrivs hur språkinlärning sker 

genom att först prata (gehör) och sedan, 5–6 år senare lär du dig skriva och läsa (noter). 

McPherson (2015:179) drar samma parallell men tar den ett steg längre och förklarar 

hur liknande sker i musikinlärning. Detta på grund av att vi alla hör mycket musik under 

uppväxten utan att behöva ta en enda musiklektion. Gehörsdelen har alltså stimulerats 

redan innan första lektionen, precis som med språkinlärning. Dock anser inte 

McPherson att man bör börja med notinlärning direkt i musikutbildningen då en tidig 

blandning av att lära sig spela ett nytt instrument och notläsning kan förvirra mer än 

göra nytta. Han förklarar det såhär: ”Most 5-or 6-year-old children’s knowledge about 

how music can be represented in any form of notation will be below their level of 

understanding how verbal language can be represented in print” (McPherson 2015:180). 

McPherson menar alltså att i den låga åldern förstår barn ännu inte hur sitt eget 

modersmål fungerar som nedskrivet på papper, än mindre hur ett nytt musikaliskt språk 

fungerar med hjälp av symboler. Han menar istället att man ska börja med att lära ut 

låtar som eleverna redan har hört blandat med nya stycken, över gehör. Detta för att 

utveckla elevens koordination mellan öra och hand (McPherson 2015). 

 

4.3 Förståelse och användning av noter  

Hultberg (2000) beskriver ett problem där elever hon haft har svårt att överföra kunskap 

de skaffade sig under arbetet med ett musikstycke till ett annat stycke i samma 

tidsperiod. Hon skriver “[…] contemporary musicians’ ways of coping with printed 

scores in Western tonal music are of general concern” (Hultberg 2000:1). Jag ser det 

som att hon anser att musiker har svårt att tolka notburen musik och att det är ett 

problem. Hon lägger stor vikt på begreppet ”musical meaning” vilket jag tolkar vara 

framförandet av stycket, inte bara att följa noterna. Pianisterna som ingår i denna 

studien har svårt för att själva tolka noterna och säger sig spela vad som står. Men 

Hultberg menar att det måste ske en slags analys av noter för att det ska bli musikaliskt 

(Hultberg 2000).  
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Syftet med en studie av Bautista, del Puy Pérez Echeverría, Pozo, Brizuela (2009) är att 

ta reda på hur pianoelever i Spanien använder noter. Studien gjordes på 215 pianoelever 

på 22 olika konservatorier i Spanien. Författarna utgår ifrån 5 nivåer tidigare nämnda av 

Reid. Min svenska översättning av dessa är: ”Nivå 1: Fokus på tekniska aspekter av 

instrumentalspelning. Nivå 2: Fokus på reproduktion av grundläggande element av 

noterad musik. Nivå 3: Fokus på musikalisk mening. Nivå 4: Fokus på att lära sig 

kommunicera musikalisk mening. Nivå 5: Fokus på att lära sig uttrycka en personlig 

mening” (Bautista et al. 2009). Författarna ville alltså ta reda på ifall pianoeleverna 

lärde sig musicera och kommunicera en musikalisk mening och även personlig mening 

med hjälp av noter eller ifall de endast såg prickar och mönster som de lärde sig följa. 

Resultatet visade en relativ spridning mellan dem olika nivåerna. De allra flesta befann 

sig på första nivån men innehöll även mest yngre elever. Tredje nivån innehöll näst 

mest elever med cirka en femtedel av de studerade eleverna. Endast cirka en tiondel av 

eleverna passade in på den femte nivån och var alltså på en så hög nivå att man kunde 

kommunicera en personlig mening med det man gjorde. Den första nivån där det 

förekom flest elever var nivån där man endast såg notbladen som ett papper med prickar 

och andra mönster och fokus låg istället på den tekniska aspekten av att spela ett 

instrument.   
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I denna del kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Först kommer en 

kort introduktion kring teorin fenomenografi och sedan kommer även en del där 

fenomenografins centrala begrepp beskrivs.  

 

5.1 Fenomenografi 

En artikel skriven av Marton (1986) går in på djupet av fenomenografin och förklarar 

fenomenografins grunder med hjälp av olika studier som utforskar olika människor som 

har förstått samma sak (fenomen), på helt olika sätt. Marton skriver: “(…) each 

phenomenon, concept, or principle can be understood in a limited number of 

qualitatively different ways” (Marton 1986:31). Fenomenografi är alltså ett sätt att 

kartlägga hur vi människor ser, upplever, tolkar och förstår olika fenomen runt i kring 

oss. Grunden i fenomenografi är alltid att utgå från relationen mellan människan och ett 

specifikt fenomen. Marton förklarar det på ett annat sätt då han säger att 

fenomenografin hjälper till att förklara ett fenomen ur flera människors synvinklar. 

 

Teorin som fenomenografin är grundad i är fenomenologi (Allwood och Erikson 

2010:90). Det finns många likheter mellan fenomenografi och fenomenologi. Allwood 

och Erikson beskriver liknelser i metod för empiriinsamling och analys av empiri, till 

exempel ska analysen av empirin även i fenomenologin utmynna i kategorier (Allwood 

och Erikson 2010:89). I fenomenologi ska forskaren dock vara helt fördomsfri in i 

arbetet, det menar Larsson (1986) att man inte fullt ut kan vara. Han skriver: ”Den som 

gör en kvalitativ analys är alltså inte fördomsfri, utan söker snarare utnyttja alla de 

perspektiv som hon har tillgång till som tolkningsmöjligheter” (Larsson 1986:23). 

Larsson menar alltså att dina egna erfarenheter alltid kommer påverka ditt sätt att se på 

en situation eller ett fenomen på ett eller annat sätt. Till skillnad från fenomenologi, som 

är inriktat på forskning kring psykologi så är fenomenografi speciellt på det sättet att det 

har utvecklats som en teori att använda i just forskning kring utbildning. Det är då mest 

fokuserat på hur människor uppfattar saker – hur människor lär sig. 

 

Larsson (1986:14) beskriver tre olika pedagogiska fält där fenomenografin normalt sett 

används. Det första fältet är ”Fackdidaktiska studier”. Detta innebär studier som 

behandlar ”hur elever uppfattar innehållet – kunskapen – som behandlas i skolan” 
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(Larsson 1986:14). Föreliggande studie ligger på ett stadie innan fackdidaktiska studier. 

Denna studie ska ta reda på hur lärarna använder noter i undervisningen snarare än hur 

eleverna förstår fenomenet noter. Dock är detta steget före elevernas förståelse då deras 

förståelse beror på lärarnas användning. Därför är detta ändå en lämplig teori för 

föreliggande studie.  

 

5.2 Centrala begrepp inom fenomenografin 

Fenomenografi är en teori som använder sig av kvalitativa tillvägagångssätt. Enligt 

Larsson (1986:7) innebär det att teorin ska hjälpa till att karaktärisera något – beskriva 

egenskaperna av något, i föreliggande studie är fenomenet notanvändning i undervisning 

utifrån lärares erfarenheter. ”Det centrala i kvalitativa metoder skulle således vara att 

man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något 

fenomen eller sammanhang i omvärlden […]” (Larsson 1986:8). Larsson menar att det i 

kvalitativa metoder inte finns något mekaniskt kategorisystem utan den egna tolkningen 

bildar kategorierna. Dessa olika uppfattningar läggs samman under begreppet utfallsrum 

(Fejes och Thornberg 2015:163). 
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6 Metod och material 

Nedan följer studiens metodval och hur arbetet med materialet har gått till. I första delen 

kommer valet av metod och hur urvalet gick till beskrivas. Senare följer en beskrivning 

av studiens design, etiska överväganden och en förklaring av den fenomenografiska 

analysen som genomförts på den insamlade empirin.  

 

6.1 Intervju som metod  

Val av metod blev relativt enkelt då metoden intervju hänger ihop med 

fenomenografiska studier. ”Vårt arbete […] är en empirisk grundad beskrivning av olika 

sätt att förstå omvärlden. Den är empirisk, därför att utgör ett försök att analysera och 

beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju” (Larsson 1986:13). Intervjun 

bör göra det möjligt för mig att förstå fenomenet ur informanternas perspektiv (Kvale 

och Brinkmann 2014:17). Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju. Att intervjun 

räknas som halvstrukturerad innebär att underlaget var en intervjuguide med befintliga 

frågor men som inte följdes till punkt och pricka då följdfrågor kring informanternas 

svar uppkom, dessa följdfrågor var olika varje gång och hade med det resterande 

samtalet att göra. Kvale och Brinkmann förklarar det genom att säga ”den 

(halvstrukturerade intervjun) är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär” (2014:45). För föreliggande studie var detta ett val som gjorde att jag 

kunde få reda på specifika beskrivningar av situationer, detta kategoriserar Kvale och 

Brinkmann som ”Det specifika” (2014:47). Det innebär att intervjuaren är ute efter 

beskrivningar av specifika händelser, i mitt fall ville jag ta reda på vilket syfte lärarna 

hade med sin notundervisning utan att fråga dem rätt ut. Lärarna fick istället beskriva 

situationer där de använt noter i sin undervisning och utifrån det analyseras svaret och 

bildar ett resultat. Genom ett sådant intervjusätt blir inte informanten på samma sätt 

färgad av frågorna.  
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6.2 Urval av musiklärare 

Informanter till studien skulle vara gymnasielärare inom någon av kurserna Ensemble I, 

Körsång I och/eller Gehörs- och musiklära I. Det fanns inga specifika mål som lärarna 

behövde ha uppfyllt för att kunna vara med i studien, till exempel spelade kön och 

etnicitet inte in i mitt urval. Detta på grund av att studiens syfte inte hade med det att 

göra. Jag började med att maila tre rektorer i närliggande område för att få deras 

medgivande till att kontakta lärare. Jag ansåg inte att den geografiska platsen för 

intervju spelade någon större roll i studien så jag prioriterade skolor nära mig för att 

spara tid. Tyvärr behövde jag göra intervjuerna runt påsk och det var inte många som 

nappade. Genom en klasskompis fick jag tillslut tag i en lärare som mer än gärna ställde 

upp på intervju. Det var endast två lärare till som hörde av sig efter att ha läst mitt 

missivbrev som skickades till rektorerna. Genom en av dessa två lärare fick jag tag på 

två till och det slutade med att jag hade fem intervjuer med lärare från tre olika skolor.  

 

6.3 Studiens design 

Nedan följer en förklaring av intervjufrågor och en beskrivning över hur 

dokumentationen skedde.  

 

6.3.1 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna är indelade i fyra olika smårubriker. Den första delen var för att få 

material till att fortsätta intervjun. Där samlades information kring i vilka moment som 

lärarna använde sig utav notburen undervisning in, momenten låg sedan till grund för 

resten av intervjun. Momenten som sedan valdes ut att grunda intervjun i var olika vid 

varje tillfälle. Det var momenten som jag trodde skulle ge mest information om lärarnas 

syfte med undervisningen som valdes ut, detta för att kunna svara på föreliggande 

studies forskningsfrågor. Till exempel var det noter till instudering och som stöd vid 

vissa intervjuer eftersom att jag hade märkt att tidigare informanter talat om liknande 

moment, trots att vi då kanske kallade momentet för körsång. Med syfte menas om 

lärarna använder noter som medel till att lära eleverna en låt eller om de använder noter 

som lärandeobjekt. I andra delen följer frågor som ställs inom varje moment. Syftet med 

dessa frågor var att få ett uttömmande svar från lärarna där förklaringar kring specifika 

situationer där lärarna använt notburen undervisning efterfrågades. Det uttömda svaret 

skulle sedan kunna analyseras för att få fram svar på den övergripande frågeställningen 

och frågeställningen angående vilka syften lärarna använde noter. Tredje delen är frågor 
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som ger en överblickande bild av vilka problem och möjligheter lärarna ser i arbetet 

med noter, detta för att få svar på studiens sista frågeställning. Fjärde och sista delen 

består av frågor som ska ta reda på hur lärarna hade önskat att de kunde använda noter i 

en perfekt värld men också hur de ser att deras tidigare erfarenheter har påverkat arbetet 

med noter. Syftet med den sista delen är för att svara på hur lärarna skulle vilja använda 

sig av noter. Alla intervjufrågor kan ses i Bilaga B.  

 

6.3.2 Dokumentation 

För att kunna dokumentera intervjuerna på ett smidigt sätt så användes ljudupptagning 

med hjälp av två källor. Valet med ljudupptagning grundades i att det var långa 

intervjuer, cirka 35 minuter, som hade uttömmande svar där jag inte hade hunnit skriva 

ner informanternas tankar och fortfarande vara muntligt aktiv i diskussionen. Fejes och 

Thornberg (2015:166) beskriver hur inspelningar av empiri inom fenomenografi även 

bör skrivas ut i sin helhet, detta för att kunna göra en så tillförlitlig analys av materialet 

som möjligt. Anledningen till valet att spela in ljudupptagningen på två källor var för att 

säkerställa att det inte skulle kunna gå fel – om en försvann fanns den andra kvar, vilket 

också hände. En iPhone och en iPad var vad som användes för att spela in 

ljudupptagningen. Under andra och tredje intervjun slutade iPaden att spela in bara ett 

par minuter efter start men telefonen fortsatte. Under de sista två intervjuerna användes 

istället en laptop och telefon för att dokumentera informanternas svar.  

 

6.4 Etiska överväganden 

Innan kommunikationen med lärarna startade så skickades mail till rektorer för tillstånd 

att kontakta lärarna ut. Detta på grund av att studien skulle bli så etiskt riktigt som 

möjligt. Under arbetet med föreliggande studie har överväganden kring forskningsetiska 

principer tagits under akt. Vetenskapsrådet (2009) nämner fyra aspekter som bör 

övervägas. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna i förväg ska få reda 

på information om deras medverkan och om studien som de deltar i och att medverkan 

är frivillig. Information kring detta fick lärarna både genom missivbrevet som skickades 

ut och genom ett samtal med mig på plats innan intervjun startade. Efter detta ska 

deltagarens samtycke ges för att följa samtyckeskravet. Informanterna får även 

information om att de kan dra sig ur studien när som helst om så önskas. Även detta 

informerades lärarna om på plats innan intervjuns start. För att konfidentialitetskravet 
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ska följas i föreliggande studie så har alla namn på intervjupersoner bytts ut mot fiktiva 

sådana och till sist blev informanterna varse om att deras inspelade intervjuer endast 

kommer finnas på min dator och telefon och kommer inte på något sätt spridas till 

människor utomstående studien. Detta informerades informanterna om på plats innan 

intervjun startade.  

 

6.5 Analys 

Resultatkapitlet av föreliggande studie har dragit inspiration från en studie gjord av 

Larsson (2013). Han skriver;  

Det resultat som följer av en sådan analys presenteras i form av en uppsättning 

beskrivningskategorier, som tillsammans utgör ett utfallsrum. 

Beskrivningskategorierna är /…/ inte uppgjorda på förhand utan uppstår vid 

forskarens möte med olika individers olika sätt att erfara ett specifikt fenomen. De 

beskriver de skilda sätt varpå fenomenet ifråga erfars genom att skildra olika 

strukturer (Larsson 2013:96). 
 

I likhet med Larsson (2013:74) har empirin analyserats genom att leta efter kvalitativt 

skilda sätt att använda notburen undervisning. Inspiration till analyssättet kom från 

Fejes och Thornbergs (2015:167-170) beskrivning av hur en fenomenografisk analys 

kan gå till. Analysen startade så fort transkriberingen av empirin startade och som Fejes 

och Thornberg (2015:166) föreslår så skrevs hela intervjuerna ner för att få en så 

tillförlitlig analys som möjligt. Efter att alla fem intervjuer transkriberats i sin helhet 

startade analysen med att alla transkriberade intervjuer lästes igenom flera gånger, detta 

för att lära känna materialet och för att få en övergripande bild av hur lärarna använder 

noter i sin undervisning. Det skedde nu en process där jag hela tiden funderade på 

möjliga kvalitativt skilda kategorier att skapa med hjälp av empirin. Med kvalitativt 

skilda kategorier menar Larsson (1986:20) att kategorierna kommer representera helt 

olika uppfattningar kring samma fenomen. Resultatet är organiserat i form av att en 

kategori i taget presenteras. En mer ingående beskrivning av var kategori framläggs 

under varje kategoris rubrik i resultatet. Ett exempel på hur analysen har gått till följer. 

En lärare beskrev sitt arbete med eleverna då de skulle göra övningar som handlade om 

att komplettera trestämmig notskrift, alltså skriva till noter där det saknades. Hon 

fortsätter: ”Målet med de trestämmiga uppgifterna är att de så småningom ska göra en 

slutuppgift i kursen, de ska försöka arrangera antingen ett trestämmigt eller fyrstämmigt 

arr på egen hand” (Stina). Stinas syfte med noterna är i detta fallet ett sätt att lära 

eleverna att arrangera musik. Det är inte notinlärning som står i fokus även om 
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övningen skulle kunna handla om det. När Stina beskrev uppgiften i sig verkade fokus 

ligga på att eleverna skulle lära sig noter men hennes beskrivning av målet med den 

uppgiften pekar mot att hennes notarbete i detta fallet borde höra hemma i kategorin 

”Notanvändning för inlärning”. Det fanns några citat i empirin som hade kunnat tolkas 

tillhöra mer än en kategori, dock inte mer än några. Dessa var noga studerade och 

tolkades på ett sätt som här ovan förklarades.  
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7 Resultat 

I denna del redovisas resultatet från intervjuerna med musiklärarna på gymnasiet. 

Resultatet är indelat i kategorier och rubriker vilka framkommit genom en 

fenomenografisk analys av empirin.  

 

7.1 En fenomenografiskt inspirerad analys av empirin 

Efter flera genomläsningar började kategorier växa fram ur empirin. Lärarnas svar tydde 

tillslut på tre olika kategorier som kunde beskriva deras syfte med och användning av 

notburen undervisning. Dessa kategorier var ”Noter som stöd för gehöret”, 

”Notanvändning för inlärning” och ”Noter som lärandeobjekt”. De flesta av lärarnas 

uttalanden var specifika och det syntes relativt tydligt vilken kategori det handlade om. 

Delar var dock ibland svåra att kategorisera till endast en kategori. Exempel på dessa 

beskrivs i avsnitt 7.1.1. Det fanns även uttalanden som inte passade in i någon av 

kategorierna, detta för att frågeställningar utanför syfte med notanvändning behandlas i 

föreliggande studie. Uttalanden som hör till dessa frågeställningar presenteras i kapitel 

7.5 och 7.6. 

 

I kategorin ”Noter som stöd för gehöret” beskrev flera av lärarna sin notanvändning i 

klassrummet som ett slags stödmaterial och grundade därför den första kategorin. I 

denna kategori ingår arbetssätt så som när en elevkör till exempel har noter framför sig 

när de sjunger men att noterna inte är den primära inlärningsmetoden. Istället kan 

läraren spela och sjunga så att eleverna lär sig låten genom gehör och de har då endast 

noterna framför sig som ett stöd. I fall som dessa är det inte en förutsättning att eleven 

faktiskt kan läsa noter flytande för att kunna medverka i momentet. Ett exempel på citat 

som formade denna kategori följer: ”Det var väl någon slags traditionell körinstudering. 

Vi gick igenom varje stämma för sig, kanske mest på gehör då, men att noterna blir ett 

stödmaterial”. I detta citat beskriver Anton hur han arbetar med noter i kursen Körsång 

I. Hans notanvändning hänför jag till den första kategorin, ”Noter som stöd för 

gehöret”. Kategoriseringen är i detta fallet relativt självklar då han faktiskt nämner 

begreppet ”stöd” och svar som detta har grundat kategori ett.  

 

Andra kategorin, ”Notanvändning för inlärning”, innehåller svar som visar på att 

eleverna gavs tillfälle att använda noter för att lära sig något annat, det var alltså inte 
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notinlärning som stod i centrum. Precis som med förra kategorin är noterna här ett 

medel till att göra något annat. Det som skiljer kategorierna åt är att i denna kategorin är 

det ett krav att eleven kan läsa noter flytande och kan omvandla den kunskapen till 

klingande musik. Svar som tillhör denna kategori är svar där lärarna har beskrivit att 

eleverna har fått använda noter för att till exempel lära sig spela en låt, eller i vissa fall 

lära ut en låt. I dessa fall har inte gehörsinlärningen mellan lärare och elev skett. 

Exempel på citat som låg till grunden för denna kategori följer: ”i instuderingsmomentet 

så har jag en del sånger som inte finns inspelade. Både gammalt och nytt, där jag har 

arbetat fram ett material där de får instudera endast med hjälp av notbild” (Erik). Även 

här nämns ett besläktat begrepp, instudering, i detta fallet alltså att använda noter för att 

lära sig en låt. 

 

Den tredje kategorin, ”Noter som lärandeobjekt”, behandlar istället lärares svar som 

beskrev sin användning av noter som ett sätt att lära sig just noter. Noterna används i 

detta fallet som ett sätt att utveckla elevernas kunnande kring noter i sig. Exempel på 

citat som formade den tredje kategorin följer: ”På GeMu:n /…/1 jobbar vi hela tiden 

med noter i olika teoretiska övningar men också praktiska övningar som rytmdiktat, 

rytmläsning, melodidiktat, melodiläsning” (Stina). Detta exempel beskriver inte hur 

syftet med noterna var att lära sig spela en låt, syftet var istället att öva på att läsa noter. 

 

Dessa tre kategorier var det primära resultatet av analysen. Utöver dem finns två andra 

rubriker; ”Utopi – lärarnas perfekta värld” och ”Möjligheter och problem med notburen 

undervisning”. Dessa är rubriker som kom till för att presentera ytterligare resultat kring 

föreliggande studies frågeställningar. Frågeställningar som behandlas i det avsnittet är; 

”Hur skulle lärarna vilja använda noter i sin undervisning” och ”Vilka möjligheter och 

problem redovisar lärarna kring notanvändning i undervisningen”.  

 

Alla tre tidigare nämnda kategorier har framkommit med hjälp av empirin, lärarna har 

på ett eller annat sätt beskrivit kategorin i sina svar. Nyckelord så som ”stöd” och 

”inlärning” syns i lärarnas svar i de transkriberade intervjuerna. För att kunna 

kategorisera svaren så användes överstykningspennor på transkriberingen. Varje 

kategori fick en egen färg och alla 31 sidor med transkribering färglades. Detta 

                                                 
1 Med /…/ menar jag att jag har klippt ut en del av ett citat som inte är relevant vid det 

tillfället eller för denna studie. 
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momentet varade länge och passager hoppade mellan kategorierna och tillhörde även 

ibland två olika. Till en början fanns endast kategorierna ”Noter som stöd för gehöret” 

och ”Noter som lärandeobjekt”. Under processen utvecklades även kategorin ”Noter för 

inlärning”, eller ”Notanvändning för inlärning” som blev det slutgiltiga namnet. Efter 

mycket jämförande av passager var resultatet till slut komplett.  

 

7.1.1 Analys av citat för kategorisering 

Vissa av lärarnas svar hade vid första anblicken kunnat rymmas under två olika 

kategorier. För att visa hur analysen av dessa svar har gått till så följer exempel nedan.  

”I ensemble blir det inte ofta [vi använder noter] för där jobbar vi mycket med 

ackordanalys, möjligen att man markerar en rytm eller någon slinga i noter” (Ewa). Att 

Ewa arbetar mycket med ackordanalys betyder antagligen att det inte är noterna som 

lärandeobjekt som står i fokus. I ett citat som detta är det dock andra halvan av 

meningen som har betydelse. Hon beskriver att hon ibland markerar en rytm eller 

slinga. Det skulle kunna vara både för att eleverna ska kunna ha noterna som ett stöd 

under ett svårare parti eller för att det ska underlätta instuderingen av just den slingan 

eller rytmen. I detta fallet har jag tolkat det som att Ewa använder noterna för att ge 

eleverna ett stöd under ett svårare parti av en rytm eller slinga, alltså hör citatet till 

kategorin ”Noter som stöd för gehöret”. Denna tolkningen skedde inte enbart från detta 

citat utan är en helhetsbedömning från andra delar av intervjun där Ewa beskriver hur 

eleverna kan behöva noter när det är för mycket att komma ihåg eller svåra passager.  

 

7.2 Noter som stöd för gehöret 

Nedan presenteras exempel av lärarnas svar som genom analysen lades i kategorin 

”Noter som stöd för gehöret”. I denna kategorin utgår lärarna inte från noter i 

undervisningen men eleverna har ändå en notbild som stöd. Till exempel sjunger 

elevkören inte utifrån noterna men noterna finns ändå i handen för att eleverna ska 

kunna komma in ifall de tappar bort sig. 

 

7.2.1 Exempel på kategorin ”Noter som stöd för gehöret” 

Anton beskriver hur han arbetar i kursen Körsång I tillsammans med hans klass: 

”noterna blir ett slags stödmaterial, för det är ytterst få som klarar av notläsningen skulle 

jag säga”. Erik menar alltså samma sak då han säger: ”Jag tror inte att de (eleverna) 
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sjunger efter noter utan de har noterna som ett stöd”. Både Anton och Erik ser eleverna 

använda noterna men tror inte att de faktiskt läser noterna i sig.  

 

Om kursen Körsång I beskriver Stina att de inte repeterar noter i sig utan att eleverna 

endast har noterna framför sig för att till exempel kunna komma ihåg sin egen stämma. 

Stina berättar även att de inom kursen sällan läser noter á vista men att hon tror att de 

ändå kopplar musiken som de sjunger till pappret de har i handen. Monika sa att ”Oftast 

ser de (eleverna) rent typografiskt hur noterna går”. En annan lärare beskrev 

användandet på ungefär samma sätt. Ewa beskrev det som att noterna ”blir som ett 

manus för att komma ihåg var man är i låten”. Stina berättar alltså om liknande 

händelser som även Monika och Ewa förde fram. Detta är en överblick av vad alla 

intervjuade lärare sa om sin körundervisning. Alla lärarna förklarade att de inte 

undervisade kring noter i sig i kursen Körsång I utan noterna fanns där som ett sätt för 

eleverna att komma ihåg passager eller hålla koll på vad de andra gjorde under låten, 

alltså som ett stöd. 

 

Anton säger under hela intervjun hur han använde noter som hjälp till instudering i 

kursen Ensemble I, alltså notanvändning för inlärning. Han nämner flera gånger att han 

försöker ha mer noter i undervisningen och att eleverna använder noterna för att lära sig 

nya saker under kursens gång. I slutet av intervjun verkar det dock som att Anton ändrar 

sig. ”I ensemblekursen blir det inte så mycket (notläsning) tycker inte jag. Möjligtvis att 

följa med i en notbild”. Hur han förklarar användningen av noter i sin undervisning 

kopplar jag till att han använder noter som stöd, trots att han säger att han använder 

noterna till inlärning. Detta på grund av hur han förklarar syftet med sin notanvändning.  

 

7.3 Notanvändning för inlärning 

Nedan följer exempel på lärarnas svar som genom analysen lades i kategorin 

”Notanvändning för inlärning”. I denna kategorin arbetar lärarna på ett sätt där 

undervisningen utgår ifrån noter. Till skillnad från den förra kategorin så behöver 

eleven här ha en bra kunskap kring noter och kunna översätta notskriften till klingande 

musik.  
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7.3.1 Exempel på kategorin ”Notanvändning för inlärning” 

Anton beskriver hur de går från att arbeta med noter som stöd till att använda noterna 

för inlärning:  

Det kommer hit folk som inte har så mycket förkunskaper, speciellt då med 

notläsning. Då börjar man kanske snarare använda noter som att läsa en form, att det 

är där man börjar. Mer som ett grundmaterial för att kunna repa in en låt. Sen jobbar 

vi även med att skriva stämmor där vi använder noter, det är nog de två tydligaste 

momenten (Anton). 

Enligt denna beskrivning så använder Anton noterna först som ett stöd för att senare, ju 

mer elevernas kunskaper utvecklas, kunna använda noterna även i instudering. Han 

berättar även att under momentet stämskrivning som han nämner så får eleverna skriva 

egna stämmor, dessa får de notera och noternas användningsområde blir för inlärning.  

 

Stina och hennes elever arbetar just nu med Bohemian Rhapsody under lektionerna i 

kursen Ensemble I. Hon berättar att ett par elever har fått noter och andra inte. Stina 

säger att de som har fått noter har fått det på grund av att det kan vara svåra delar som 

inte hade varit svårare att lära sig på gehör. ”Det hade tagit mer tid, du hade fått ha det i 

huvudet istället för att ha det svart på vitt på papper. Så för minnets skull så känns det 

som att det kanske är lättare att ha det på noter då”. Stinas förklaring av arbetet i 

Ensemble I kan också syfta till att arbeta med noter för instuderings skull och inte för att 

notkunskapen ska förbättras. Ewa arbetar på ett liknande sätt och tycker att noterna 

främjar inlärningen. Hon tycker att noterna gör så att inlärningen går snabbare eftersom 

att ”man behöver inte förklara lika mycket när de också ser det”. 

 

För att instuderingen faktisk ska bli med hjälp av noter så har Erik ett trick där han 

väljer ut låtar som inte finns på till exempel Spotify, där han själv har arbetat fram ett 

notmaterial. Denna metod blir ett slags tvång där eleverna måste kunna läsa noterna för 

att kunna lära sig låten. 

 

7.4 Noter som lärandeobjekt  

Nedan presenteras exempel på kategorin ”Noter som lärandeobjekt”. Till skillnad från 

de första två kategorierna fokuseras undervisningen på noter som ett lärandeobjekt i sig. 

Syftet med noterna i denna kategori är inget annat än att förbättra elevernas 

notkunskaper med hjälp av notläsningsövningar eller liknande.  
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7.4.1 Exempel på kategorin ”Noter som lärandeobjekt” 

Ewa och Stina är de enda som givit intrycket att använda sig av noter som 

lärandeobjekt. Gehörs- och musiklära I är även den enda kursen där de säger sig 

använda sig utav noter som lärandeobjekt. Ewa förklarar hur hon använder noter i sin 

undervisning i kursen Gehörs- och musiklära I: 

Vi fastnade på det med förtecken, hur skriver du då? Vi pratade också om 

ackordfärgningar, det brukar vi oftast inte skriva i not men de står utskrivna i not i 

boken. Med en annan klass körde vi rytmer, rena rytmläsningsexempel. Ibland läser 

vi det direkt och ibland får de kolla lite på det först. Bara enkla, fjärdedel, åttondel, 

halvnot, grundläggande (Ewa). 

Ewa fortsätter med att berätta om hur hon helst arbetar med noter i kursen. Hon tycker 

att noterna bör läras in genom att också göra något praktiskt, till exempel läsa noterna 

och samtidigt klappa rytmen i händerna eller stampa. Ewa säger: ”Man kan inte ta ut 

noterna för sig, då blir de meningslösa”.  

 

Stina går inte in så mycket på hur de arbetar med noter som lärandeobjekt då hon 

ganska snabbt går över till att berätta om kören och deras kommande vårkonsert. Hon 

nämner dock en kort beskrivning av hur de arbetar med noter i kursen Gehörs- och 

musiklära I. ”På GeMu:n blir det ganska naturligt, där jobbar vi ju hela tiden med noter 

i olika teoretiska övningar men också praktiska övningar så som rytmdiktat och 

melodidiktat”. Arbetssättet som hon beskriver för mina tankar till arbetssättet som Ewa 

just har beskrivit. Likheterna i Stinas och Ewas beskrivningar ligger i att de båda 

nämner rytmdiktat som praktiska övningar. I de båda lärarnas arbete med rytmdiktaten 

tolkar jag att de praktiskt utövar det som står i noterna, till exempel med klapp.  

 

7.5 Utopi – lärarnas perfekta värld 

Denna rubrik är kopplad till forskningsfrågan; Hur skulle lärarna vilja använda noter i 

sin undervisning. Den blev till för att beskriva hur lärarna själva önskar sig kunna 

använda noter i sitt ämne. Rubriken är alltså helt uppbyggd på de intervjuade lärarnas 

egna önskningar kring notanvändning i musikundervisningen. 
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Stina fick frågan: hur skulle du vilja kunna använda noter i din undervisning, i en 

perfekt värld? Hon svarade snabbt: ”Att man hade haft notkunskapen från början”. Hon 

ser lite fundersam ut och fortsätter:  

Det är väl lite så att man kanske som elev hade kunnat ha en bättre förståelse för hur 

allt hänger samman, hur man intonerar när man sjunger, att den tonen låter så här och 

då känns det så här i halsen med alla muskler som behöver aktiveras. Å andra sidan 

är det ju den här utmaningen att lära sig, att vara i det här inlärningsstadiet (Stina). 

Stina berättar alltså i början att hon hade tyckt att det hade varit bättre om eleverna kan 

notläsning redan innan de kommer till gymnasiet, vilket enligt Ewa också stämmer till 

viss del då vissa elever har spelat på kulturskola tidigare, om än inte så många. Stina 

ångrar sig dock ganska snabbt och beskriver hur inlärningsmomentet, alltså noter som 

lärandeobjekt bör finnas med i utbildningen på det estetiska programmet, vilket hade 

varit onödigt om alla redan kunde läsa noter innan starten på programmet. Stina 

beskriver istället hur hon vill att eleverna ska ha en bättre förståelse för hur kopplingen 

mellan noterna och rösten fungerar. Lite längre in i samtalet så diskuterar vi hur man 

skulle kunna förenkla instudering av noter för eleverna. Stina nämner att eftersom att 

det nu finns så mycket datorer i undervisning så måste det ju finnas någon programvara 

där eleverna kan göra både praktiska och teoretiska övningar. Hon tror att ”mer 

musikteoriövningar på egen hand” kan främja elevernas musikaliska utveckling.  

 

Att noter är viktigt, det håller Anton med om, men endast i vissa sammanhang. Han för 

fram att noter hör till speciella sammanhang, till exempel till en specifik genre. 

Notläsning bör förekomma om man arbetar med klassisk musik enligt Anton, men 

kanske inte på samma nivå när man arbetar med pop- och rockmusik. Anledningen tror 

han är att det är så traditionen ser ut. Anton vill alltså inte tvinga eleverna att använda 

noter när de utövar musik inom pop- och rockgenren eftersom den genren inte är van 

vid att det ska ingå.  

 

Förkunskaper var det första som kom fram hos allihop och ofta tillsammans med en 

liten suck. Lärarna verkar föredra att arbeta med noter för inlärning och noter som stöd 

för gehöret framför noter som lärandeobjekt, det vill de att eleverna kan redan innan. De 

anser även att notburen inlärning och gehörsbaserad inlärning båda bör förekomma i 

undervisningen. Två av lärarna kallar det för en ”balansgång”.  
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7.6 Möjligheter och problem med notburen undervisning 

Denna rubrik är kopplad till forskningsfrågan; Vilka möjligheter och problem redovisar 

lärarna kring notanvändning i ämnet. Här redovisas lärarnas funderingar om hur 

notburen undervisning kan hämma eller främja elevernas musikaliska utveckling.  

 

Under kategorin Noter som lärandeobjekt beskrevs hur Ewa arbetar med noter i sin 

undervisning. Hon ansåg att noter utan praktik blev meningslöst, därför använde hon 

även kroppen när hon lärde ut noter. Stina resonerar på liknande sett och ser stora 

problem när det kommer till noter som lärandeobjekt.  

Om man bara har notinlärning så som man har i musikteori, det kan bli lite abstrakt. 

Har du en praktisk koppling till noterna upplever jag att du får en bättre förståelse för 

det. Om man bara presenterar svart på vitt att det här är noter, så kanske man inte 

riktigt hänger med, man får inte helhetsbilden på samma sätt, utan man behöver 

komplettera noterna lite (Stina). 

Stina ger en bild av musikteoriundervisning som abstrakt och ensidig, som ”bara” 

notinlärning med för lite koppling till det praktiska musikutövandet. Det verkar inte som 

att Stina är nöjd med hur noter som lärandeobjekt används i kursen Gehörs- och 

musiklära I idag.  

 

Ett problem som även nämndes var att för mycket notburen undervisning skapade 

problem när det handlade om att eleverna skulle lära sig mer om personligt uttryck och 

att höra en samklang. Anton tror att för mycket notanvändning kan göra att eleverna 

glömmer fundera på saker så som sound och uttryck och blir alldeles för bundna till 

noterna. Denna fundering är inte Anton ensam om. Monika problematiserar 

notbundenhet och tycker att ”man blir lite låst, man måste kunna befria sig från noterna 

också. När det gäller jazz så ser jag melodin mer som ett skelett, sen ska man skapa 

själv och inte känna sig låst av noterna”. Hon förklarar vidare hur hon tycker att 

improvisation blir svårare för elever som är notbundna än elever som inte är det.  

 

Monika och Erik var ensamma med en beskrivning av ett problem, nämligen vad som 

hade hänt om det hade varit för mycket notburen undervisning i musikämnet. Monika 

trodde att man hade tappat eleverna i de lägre åldrarna då det hade blivit lite för 

komplext lite för tidigt. Hon tror att de yngre eleverna hade tröttnat på undervisningen 

och enligt Monika hade det berott på att det rent intellektuellt hade varit för svårt och då 

tappat de intresset. Erik förde fram ett liknande problem men beskrev det lite 
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annorlunda. Han tror att om man har en alldeles för notbaserad utgångspunkt i de första 

åren på gymnasiet så kommer man vara tvungen att sänka den musikaliska nivån så pass 

mycket att eleverna skulle bli ointresserade av ämnet.   

 

Möjligheter med notburen undervisning var svårare att sätta fingret på än problem. Ett 

par lärare förklarade hur elevernas upplevelse av musiken skulle förbättras om de lärde 

sig att läsa noter. Argumenten var i dessa fall att eleverna skulle förstå helheten och 

kunna koppla sina egna musikaliska upplevelser till andras. De förde även fram hur 

notinlärning är som att lära sig språk, det är ett sätt för musiker att kommunicera. Med 

hjälp av detta argument såg ett par andra lärare möjligheterna till så produktiv arbetstid 

som möjligt. De ansåg att mycket tid skulle sparas om eleverna läste noter flytande än 

som det är nu, när vissa läser noter och andra inte. Notanvändning för inlärning verkar 

då vara en önskvärd situation men som kanske i dagsläget inte fungerar på grund elevers 

bristande notkunskaper. 
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8 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet från kapitel 6 och relateras till den tidigare forskning som 

framlades i kapitel 3. Det diskuteras även utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Vidare i kapitlet kommer pedagogiska följder av resultatet, kritiska reflektioner kring 

den använda metoden och förslag på fortsatt forskning att presenteras.  

 

8.1 Resultat i relation till tidigare forskning  

I denna del av diskussionen kommer resultatet att redovisas. I första delen relateras 

resultatet i de första tre kategorierna till tidigare forskning. Andra delen kommer sedan 

diskuteras med hjälp av studiens syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning.  

 

8.1.1 Noter som medel och lärandeobjekt 

Enligt Zimmerman Nilsson (2009) är en balansgång mellan gehörs- och notinlärning 

den rätta vägen. Hon menar att egen analys, teori och eget praktiskt övande alla är 

viktiga beståndsdelar för att ge eleverna deras bästa möjligheter för lyckat musikaliskt 

kunnande. Delar av resultatet pekade även det mot att lärarna gärna ville ha en 

balansgång mellan inlärning via gehör och inlärning via noter, särskilt Ewa som 

beskriver noterna som meningslösa utan den praktiska kontexten. Hultberg (2000) 

menar att det måste ske en slags analys av noter för att notläsningen ska mynna ut i 

något musikaliskt, något som Monika och Anton också påpekade. De beskrev hur de 

inte ville att elever skulle fastna i noterna för mycket då det kunde bli för stelt, inte ge 

någon upplevelse av själva musiken och att det blev svårt för eleverna att improvisera. 

Särskilt Monika lade stor vikt vid att bryta eleverna från notpapperet för att kunna 

improvisera bättre. Hon har märkt att elever som läser noter ofta är notbundna. De 

kommer inte ifrån noterna och blir nästan frusna när notpapperet inte finns framför.  

 

I den spanska studien (Bautista et al. 2009) presenteras ett resultat där många elever, 

även de som har undervisats om noter ett tag, inte kan använda noter till något 

musikaliskt. Författarna skriver om första nivån där eleverna endast har fokus på 

tekniska aspekter av musicerandet. Med det menas att eleverna spelar som det står men 

inte mer. Det sker ingen analys av noterna som Hultberg (2000) eftersträvar. Hon menar 

att noterna måste analyseras av musikerna för att få fram en känsla med musiken, annars 

är det endast en människa som spelar något som står på ett papper, utan inlevelse. När 
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Anton och Erik beskriver hur deras elever använder noter som stöd eller när de vet att 

eleverna inte läser noterna utan endast följer dem, ”typografiskt” som Ewa beskrev, så 

drar jag paralleller till det som Bautista et al. (2009) och Hultberg (2000) för fram. Jag 

tror inte att det kan ske en analys, eller tolkning av notmaterialet av en elev om de 

endast har tillräckliga notkunskaper för att läsa noterna grafiskt.  

 

När Ewa beskriver hur hon arbetar med noter som lärandeobjekt så berättar hon att hon 

tycker om att göra något praktiskt samtidigt, till exempel att klappa eller stampa en 

rytm. Enligt McPherson (2015:187) är detta något som kan förvirra eleverna i deras 

inlärning. Han beskriver hur en klapp aldrig kan visa både hur kort en åttondel är och 

hur lång en fjärdedel är, en klapp är alltid bara en klapp. Att göra rytmövningar som 

Ewa berättar om kan därför medföra mer problematik i elevernas inlärning än hon 

förutspått. Forskningen som McPherson beskriver är utförd med betydligt yngre barn än 

vad min studie inriktar sig mot men eftersom att majoriteten av eleverna hos lärarna 

som jag intervjuade var helt nybörjare på noter när de började gymnasiet kan 

McPhersons slutsatser ändå vara relevanta i en svensk gymnasiekontext.  

 

Under intervjuerna beskrev Anton hur han ansåg att notburen undervisning endast 

tillhör specifika genrer. Till exempel tyckte han inte att noter behövs användas under 

arbete med pop- och rockmusik. För att koppla till vad McPherson (2015) tidigare skrev 

om begreppet musikaliskt läskunnig så borde Antons elever då kunna räknas som 

”flytande” musiker även fast de kanske inte läser noter i sammanhanget pop och rock.  

 

8.1.2 Lärarnas erfarenheter – möjligheter, problem och utopi 

De två huvudsakliga områdena som Zimmerman Nilsson (2009:145–153) beskriver, det 

estetiska och det sociala, skulle kunna kopplas till kategorierna som framkommit genom 

analysen av empirin. Det sociala skulle i detta fallet handla om det som Erik beskriver. 

Han säger att om körundervisningen skulle vara helt notburen så hade de fått sänka den 

musikaliska nivån ganska mycket, vilket hade slutat med att klassen som grupp hade 

tröttnat på körundervisningen. Det estetiska är istället då lärarna använder noterna för 

inlärning, den musikaliska utvecklingen sker med hjälp av noter.  

 

Notburen undervisning bör inte förekomma i för låg ålder, menar McPherson (2015). 

Han menar att elever inte bör försöka lära sig läsa noterad musik innan de har lärt sig 
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läsa sitt nedskrivna modersmål. Monika delar denna uppfattning och förklarar hur orolig 

hon är för att tidigt tappa elevernas intresse om man för in notläsning innan de är redo. 

Monika kopplar detta till riktigt unga elever i början av sin musikundervisning. Erik 

delar denna oro fast om elever som läser första året på gymnasiet. Han tror även han att 

eleverna kan tröttna men då på grund av att han måste sänka den musikaliska nivån 

rejält i körklassrummet om alla elever ska kunna följa med i noter. I detta fallet beror 

det alltså inte på att eleverna inte har lärt sig läsa sitt modersmål ännu utan snarare, om 

jag har tolkat det rätt, på grund av en bristande notkunskap det första året på gymnasiet. 

Eftersom alla lärare nämnde bättre förkunskaper kring noter som sitt största önskemål 

som kan ses i kategorin ”Utopi” menar jag se mig en trend där lärarna allra helst vill 

arbeta men noter som medel, alltså som stöd eller för inlärning. Noter som 

lärandeobjekt kan inte ses i lärarnas perfekta värld. När jag tänker tillbaka på min egen 

musikaliska utbildning så inser jag att jag har lärt mig väldigt mycket om noter och 

notläsning, men jag har aldrig lärt mig hur man lär ut notläsning. Kanske kan det vara så 

som Schenck (2006) reflekterar kring, att det är svårt för lärare att lära ut noter för man 

vet inte riktigt hur man gör. 
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8.2 Metodkritik 

Att använda intervju i den här studien visade sig vara ett bra val. Det gav mig 

informationen som jag behövde, lärarnas egna erfarenheter kring ämnet. Valet av teorin, 

som också användes som en del i metoden fungerade, men är inget självklart val för 

liknande studier, detta på grund av att teorin mest fokuserar på hur ett fenomen förstås 

och inte hur det används. Dock var användningen av fenomenografi som metod ett 

fungerande val då den strategin för kategorisering fungerade väl med studiens empiri. 

Det hade varit intressant att intervjua lärare som kommer från olika traditioner, vissa 

från en gehörsbaserad tradition och vissa från en notburen tradition, detta för att se om 

det finns en skillnad i prioritering av notburen undervisning lärarna emellan. Att 

intervjua lärare från olika traditioner var dock ingen utgångspunkt i föreliggande studie. 

Urvalet kändes inte perfekt eftersom det var stressigt ihopsatt, men det var ändå 

intressant att intervjua flera lärare på samma skola, med så olika svar på frågorna som 

de hade.  

 

Jag förväntade mig hitta mer ämnesöverskridande användning av noter som 

lärandeobjekt. Tanken vid ingång i studien var att det kanske inte arbetades så mycket 

med noter som lärandeobjekt utanför gehörs- och musikläran även om jag hoppades på 

att bli motbevisad. Denna förutbestämda tanke kanske inte var det bästa att ha i 

baktanken när föreliggande studie äntrades. Det kan ha färgat min attityd mot lärarnas 

notanvändning. Det fanns även en förvirring både hos mig själv och de som jag 

intervjuade kring vad ordet moment syftade till. Från början betydde det kurs, alltså 

kursen Ensemble I är ett moment, detta för att den första läraren som intervjuades hade 

alla tre kurser som eftersträvades. Det kändes då som en rimlig definition. Den andra 

läraren däremot hade endast kursen Ensemble I och ordet moment betydde helt plötsligt 

ett litet moment inom kursen. På grund av detta är moment ett tvivelaktigt val av 

begrepp som har flera betydelser. 

 

Valet av fenomenografi som teoretisk grund underlättade arbetet med föreliggande 

studie. Det gjorde nytta då kategoriseringen öppnade upp för nya tankegångar som 

kanske inte annars hade uppdagats. Det gav även en möjlighet att bekanta sig med 

empirin på en djupare nivå än vissa andra metoder ger möjlighet till.  
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8.3 Pedagogiska följder 

Pedagogiska följder som studien kan och bör skapa är en uppmärksamhet kring 

notburen undervisning, detta för musiklärare både på gymnasium och i grundskola.  

Alla intervjuade lärare ansåg att undervisningen hade gått mycket bättre om en viss 

notkunskap redan fanns bland elever. Är detta ett brett tyckande så bör skolan kanske 

starta den undervisningen i lite lägre åldrar för att effektivisera elevernas musikinlärning 

i de äldre åldrarna. Då finns dock andra problem som de intervjuade lärarna tog upp. 

Det kan bli för tidigt att ta in notburen undervisning, som Monika och Erik tidigare har 

problematiserat så skulle eleverna tidigt kunna tappa suget. Detta hade kunnat vara en 

studie i sig, men de pedagogiska följder som förhoppningsvis sker är att lärarna 

uppmärksammar att det bör diskuteras kring ämnet.  

 

Inför min egen yrkesroll har studien gjort mig medveten om hur noter faktiskt används 

av lärarna. Många punkter som lärarna förde fram kändes rimliga men några punkter var 

sådant som jag inte riktigt vill ska hända mig. Till exempel nämnde en av lärarna att de 

inte använde så mycket noter för att det går snabbare att lära eleverna på gehör. Den 

stressen som gör att man tappar en del av undervisningen borde inte behöva visa sig.  

Övergripande syns en positiv bild av hur noter används i skolan idag.  

 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

Studiens resultat grundas endast i intervjuer med fem lärare på tre olika skolor. Hade 

urvalet varit större kanske resultatet hade pekat på mer eller mindre användning av noter 

än vad mitt resultat visade. Därför hade det varit intressant med ett projekt där samma 

syfte hade lett till en större studie. I en större studie hade det varit spännande att även 

använda sig av observation som en metod, utöver intervjuerna för att få två olika 

perspektiv – hur läraren säger sig arbeta, och hur läraren faktiskt arbetar i lektionssalen. 

Det hade även varit intressant att undersöka notburen undervisning ur elevens 

perspektiv. Alltså hur eleverna upplever noter i sin undervisning och vilken nytta de 

anser att noterna gör. I det sistnämnda fallet hade fenomenografi fortfarande varit ett bra 

val av teoretisk utgångspunkt eftersom man i så fall eftersträvar elevernas upplevelse av 

ett fenomen.  
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Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/19585 

 

Källor 

Intervjuer med: 

Anton 2017-04-19. 37 minuter intervju, 3053 ord transkribering. 

Erik 2017-04-21. 35 minuter intervju, 2114 ord transkribering. 

Ewa 2017-04-21. 27 minuter intervju, 1617 ord transkribering.  

Monika 2017-04-20. 32 minuter intervju, 2186 ord transkribering. 

Stina 2017-04-07. 36 minuter intervju, 4629 ord transkribering. 

Transkribering finns i författarens ägo.  

http://hdl.handle.net/2077/19585
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Bilagor 

Bilaga A 

Missivbrev till rektor 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Lisa Lundberg och jag läser sista terminen på Ämneslärarprogrammet med 

inriktning musik på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar just nu med vårt 

examensarbete där jag vill undersöka gymnasielärares erfarenheter och tankar kring 

notläsning i undervisningen. Jag undrar om det är OK för dig som rektor att jag 

kontaktar era lärare i kurserna Ensemble I, Gehörs- och musiklära I och Körsång I och 

ber dem om en intervju. Medverkan kommer innebära konfidentialitet, och varken 

skolan eller lärarna kommer att kunna identifieras i den färdiga skriftliga redovisningen. 

 

Eftersom jag behöver göra dessa intervjuer ganska snart så hade jag uppskattat ett 

snabbt svar. Jag tar även gärna emot e-postadress och telefonnummer till lärarna i fråga.  

 

 

Ser fram emot att höra från er,  

med vänlig hälsning,  

Lisa Lundberg 

ll222ff@student.lnu.se 

 

  



  
 

II 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

 

1. Välj moment 

I vilka moment använder du noter?  

Om du skulle välja ut några av dessa moment som är mest utmanande för dig och dina 

elever, vilka skulle det vara?  

 

2. I varje moment 

Berätta vad ni gjorde förra lektionen i det momentet?  

Vilket var målet med detta – vad skulle de lära sig?  

Varför tycker du att det är viktigt att använda noter i detta moment?  

Berätta om en gång när ni arbetade med detta moment och ni stötte på verkliga problem 

på grund av bristande notkunskap hos eleverna. 

Vilka brukar vara de vanligaste svårigheterna med detta för eleverna – och hur löser du 

det?  

Berätta om en gång då samma moment gick bra. 

När tror du det kan uppstå problem med notburen undervisning i detta moment?  

När tror du det kan främja inlärningen i detta moment?  

 

3. Överblickande funderingar kring problem och möjligheter 

Vad ser du som problem med notburen inlärning?  

Vad ser du som möjligheter med notburen inlärning? 

 

4. Önskad användning av noter 

Hur skulle du vilja kunna använda noter i ditt ämne?  

Vad finns det för hinder för att nå den målbilden och vilka möjligheter finns det att 

närma sig den? 

På vilka sätt jobbar du för att elevernas notläsningsförmåga ska utvecklas?  

Hur tror du att dina tidigare erfarenheter har påverkat ditt sätt att arbeta med noter idag? 
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