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Abstrakt
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka skillnader och likheter som 
uppkommer i gitarrelevers reflektioner kring metoder och svårigheter i arbetet med att 
läsa noter. Jag har därför valt att studera ett antal gitarrelever som får 
instrumentalundervisning på gymnasieskolans estetiska program. Deras metoder 
problematiseras samtidigt som jag försöker få en bild av hur eleverna förstår och 
använder sig av notläsning. I studien används en kvalitativ metod i form av intervjuer 
kombinerat med ett experiment kopplat till notläsning. För att kunna beskriva och 
analysera gitarrelevernas metoder, svårigheter och uppfattningar om notläsning har jag 
använt fenomenografi som teoretiskt perspektiv. Studien redovisar intervjuer med fem 
informanter. Resultatet visar att elever som relaterar notbilden till en skala med en tydlig 
position på gitarrhalsen har ett bättre flöde i notläsningen i motsats till elever som 
behandlar tonerna individuellt. Notläsningen blev dessutom riktigt bra och effektiv när 
detta kombinerades med tydliga analytiska metoder. Det gick också bra för de elever 
som hade fått tydliga tips och strategier med sig från lärare. I resultatet framgår det 
också att samtliga elever uppfattar noter som någon form av kommunikation eller språk.

Nyckelord
notläsning, fenomenografi, stimulated recall, instrumentalundervisning, gitarrelever, 
gitarrundervisning
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1   Inledning

Notläsning på gitarr är något som jag själv upplever som problematiskt. Gitarrens 
konstruktion erbjuder en rad olika positioner och fingersättningar att välja mellan, vilket 
kan försvåra läsningen enligt mina erfarenheter. Under VFU-perioderna vid 
musiklärarutbildningen har jag dessutom mött flera elever som har svårt för att läsa 
noter på gitarr. Detta har gjort mig nyfiken på vad det är som upplevs som svårt och 
vilka strategier gitarreleverna använder när de spelar efter en notbild. 

Jag är också intresserad av hur eleverna uppfattar notläsning. I studien har jag därför 
valt att studera ett antal gitarrelever som får instrumentalundervisning på 
gymnasieskolans estetiska program. I examensmålen för det estetiska programmet står 
det bland annat att ”Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska 
uttrycksmedel” (Skolverket 2011a). När det gäller kommunikation med musik som 
estetiskt uttrycksmedel skulle exempelvis noterna kunna utgöra en form av 
kommunikationsväg eller ett verktyg som kan användas för att kommunicera. Inom 
inriktningen musik finns det i ämnets syfte en specifik koppling till noter. Det står att 
undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ”Färdigheter i 
att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör” (Skolverket 
2011b). Alla elever som har valt att läsa musik som inriktning på gymnasiets estetiska 
program läser kursen Instrument eller sång 1. I kursplanens centrala innehåll framgår 
det att ”Spel eller sång efter noter och på gehör” ska behandlas (Se bilaga A). Noter 
utgör alltså en distinkt del av undervisningen på det estetiska programmet med 
inriktning musik.  

Kunskaper om elevers strategier i arbetet med att läsa noter kan både gitarrlärare och 
andra instrumentlärare ha nytta av. Studien kan komma att hjälpa gitarrlärare i samband 
med deras utformning och val av metoder i undervisningen. Den kan dessutom skapa en 
förståelse för vilken variation det finns i hur gitarrelever läser och förstår noter, samt 
vilka svårigheter de uppfattar i samband med notläsningen. 

1.1  Syfte och Frågeställningar
Syfte:

Arbetet syftar till att undersöka ett antal gitarrelevers reflektioner kring notläsning i 
instrumentalundervisningen på gymnasieskolans estetiska program för att 
problematisera deras metoder i arbetet med att läsa noter.   

Frågeställningar:

Vilka metoder använder gitarreleverna för att läsa en notbild?

Vilka systematiska skillnader och likheter finns i vad eleverna uppfattar som svårt med 
notläsning på gitarr?

Hur och i vilka sammanhang använder gitarreleverna sig av notläsning?
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2   Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om olika faktorer, förmågor och 
problem med koppling till notläsning. Det finns en hel del forskning inom 
området som behandlar både kognitiva aspekter och analytiska metoder samt 
strategival i samband med notläsning. I mitt sökande efter forskning, dels 
genom vetenskapliga databaser på internet men också via bibliotek, har jag 
dock inte funnit mycket forskning som kan relateras specifikt till notläsning och 
gitarrspel. Äldre forskning som sträcker sig från 1970-talet och fram till 2000-
talet verkar fokusera en hel del på att studera experter inom notläsning. De 
studier jag funnit behandlar professionella pianisters och flöjtisters notläsning 
och försöker fastslå hur lyckade notläsare arbetar. Det förekommer också någon 
enstaka studie som är mer inriktad på kognitiva aspekter med koppling till 
framgångsrik notläsning. Förmågan att läsa noter sätts också i relation till bland 
annat tekniska färdigheter, rytmläsning, vokal notläsning och övriga 
prestationer i samband med studier. I slutet av 1990-talet får ögats funktion ett 
större fokus inom forskningsfältet. Ögats rörelser och hur information hanteras 
visuellt när vi läser noter är exempel som forskningen innefattar. I början av 
2000-talet dyker det upp forskning åt det mer kognitiva hållet som handlar om 
hjärnan och hur den påverkas av notläsning. Forskningen handlar då bland 
annat om vilka förändringar som sker i hjärnan när man lärt sig läsa noter och 
vilka områden/delar i hjärnan som är aktiva under notläsningen. I den senaste 
forskningen finns återigen ögats rörelser representerade samtidigt som den 
tenderar att försöka klassificera skillnader mellan experter och mindre lyckade 
notläsare. Forskningen verkar också sammanställa och därmed fastslå viktiga 
faktorer, strategier och förmågor som påverkar notläsning. När det kommer till 
forskning kring notläsning och gitarrspel har jag inte funnit mycket. 
Forskningen har berört allmänna utmaningar i samband med gitarrundervisning 
men också attityder och motivationsfaktorer hos elever som har svårt för 
notläsning på gitarr.      

Faktorer och förmågor som påverkar notläsning har studerats av Helga Rut 
Gudmundsdottir (2010). Hon ger en omfattande överblick över forskningslitteratur som 
berör notläsning med syftet att fastslå vår nuvarande kunskap om området och vad som 
behövs för att vidareutveckla forskningen. Gudmundsdottir nämner bland annat 
avkodning och motorisk respons som viktiga förmågor i samband med notläsning, och 
menar att interaktionen mellan dessa förmågor utgör en mycket viktig del för att uppnå 
ett lyckat resultat. Vidare skriver författaren att en av skillnaderna mellan experter och 
mindre lyckade notläsare har att göra med förmågan att blicka framåt i notbilden och 
kunna se notationen i större delar. Hon beskriver också hur forskningen visar på 
liknande färdigheter mellan experter och noviser när det kommer till att identifiera 
enstaka toner som ligger utanför sammanhanget. Experterna har däremot en betydligt 
större förmåga att läsa av och direkt översätta flera toner som en del av antingen ett 
ackord, en fras eller en skala. En förståelse för musikaliska strukturer är därför mer 
effektivt än att kunna identifiera enskilda toner (ibid. s. 334–335).

Utöver förmågan att avkoda toner framhäver Gudmundsdottir (2010) också 
rytmläsningen som en viktig del i arbetet med notläsning. Hon beskriver hur studier 
visar att god rytmläsning har en positiv koppling till notläsningen:
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Perhaps not surprisingly, studies have demonstrated that good rhythmic reading 
abilities have a high positive, statistical correlation with success in music reading (ibid. 
s. 335). 

Likt Gudmundsdottir skriver Gary E. McPherson (1994) om rytmläsning i en studie 
utformad för att försöka fastslå viktiga faktorer och förmågor som påverkar notläsning. I 
studien framgår det att 59-64% av alla fel var relaterade till rytmik, detta i motsats till 
tonhöjd som var mindre än en tredjedel så vanligt. Studien genomfördes med 101 elever 
varav 52 tjejer och 49 pojkar i åldrarna 12-18 år, vilket skulle motsvara Sveriges 
högstadium och gymnasieskola. Deltagarna utgjordes av elever som spelade klarinett 
eller trumpet. Det noterades också hur eleverna vid misstag oftast valde att antingen 
fortsätta spela eller repetera de takter där misstagen inträffat för att sedan fortsätta med 
stycket. Vid endast två tillfällen visade det sig att elever gick tillbaka och repeterade 
längre fraser för att kunna spela stycket korrekt (ibid. s. 225–226). Baserat på studiens 
resultat och tidigare forskning föreslår McPherson att notläsningen kan förbättras 
genom införandet av vissa strategier som t.ex att skumma igenom stycket för att 
identifiera möjliga hinder som kan ställa till problem, men också att observera tonart 
och taktart. McPherson kommer till slutsatsen att effektiv notläsning är väldigt beroende 
av musikerns läsning och förståelse av rytm. Lika viktigt är dock de strategier som en 
musiker använder vid notläsning (ibid. s. 229).
  
En studie genomförd av Reinhard Kopiez och Ji In Lee (2008) visar att notläsning är en 
komplex färdighet som endast kan förklaras utifrån variabler kopplade till både 
kognitiva och övningsrelaterade färdigheter. Författarna menar dock att generella 
kognitiva förmågor, som t.ex minneskapacitet, spelar en underordnad roll i arbetet med 
notläsning. De skriver däremot hur en notläsares kapacitet att hantera information kan 
förstärkas genom att öva och läsa noter med hjälp av olika tillvägagångssätt. Kopiez och 
Lee menar att det enklaste sättet är övning som bygger på att känna igen olika mönster i 
notbilden (ibid. s. 57). Musikaliska mönster är något som även Blix (2006) tar upp som 
en del i en diskussion kring vad för slags förståelse en notläsare behöver. 
Blix skriver att de flesta musikpedagoger är eniga om att det viktiga i samband med att 
lära ut notskrift är att göra det med hjälp av vanliga musikaliska mönster. På så sätt 
stimuleras en sorts helhets- och musikalisk läsning. På samma sätt som med 
språkläsning bör notläsare ha en så stor inre repertoar av lästa mönster som möjligt, för 
att det ska kunna pratas om en igenkänning av mönster istället för att det blir en 
detaljläsning (ibid. s. 14). 

Notläsning beskrivs, i likhet med Kopiez och Lee, också av Blix (2004) som en 
komplex färdighet. Blix menar att det, likt språkinlärning, kanske är tillvägagångssätt 
som kombinerar sammansatta och analytiska metoder som bör eftersträvas i arbetet med 
notläsning. Författaren skriver vidare att en duktig notläsare bör kunna överblicka 
längre förlopp än bara en ton i taget, se större sammanhang och dessutom upptäcka 
avvikelser från det förväntade (ibid. s. 40). Blix (2006) menar också att vi alla har olika 
strategier när vi läser noter. Hon menar att var och en automatiskt väljer det som går 
snabbast och skapar minst besvär. Det är därför viktigt att man i begynnelsestadiet av 
notläsningen inte tar för lätt på aspekten att förstå noter som symboler för musik och 
inte bara ser det som var man ska trycka ner för att producera den klingande tonen (ibid. 
s. 15). 
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Notläsningsutmaningar som är specifika för gitarrister lyfter Harrison (2010) i artikeln 
Challenges Facing Guitar Education. Han menar bland annat att det finns en rad av 
möjliga positioner och fingersättningar som gitarrister kan använda sig av, vilket gör att 
mindre erfarna gitarrister får större problem när de ska jobba med notläsning (ibid. s. 
51). Vidare skriver författaren hur gitarrister utvecklat utökade former av notation när 
det kommer till gitarrspel. Fingerspels-gitarrister använder t.ex ofta notation i g-klav 
kombinerat med markeringar av olika slag. Det kan handla om vilken sträng den 
noterade tonen ska spelas på eller vilket finger som ska användas för att slå an strängen. 
Trots dessa anpassningar medför den traditionella notationen flera utmaningar. 
Gitarrnotation använder exempelvis bara g-klav, vilket gör att många hjälplinjer ibland 
får skrivas ut med anledning av att gitarren spänner över både höga och låga register. 
Den givna tonen och fingersättningen måste sedan översättas till en specifik position på 
gitarrhalsen (ibid. s. 51–52). Harrison tar också upp det faktum att många gitarrister 
använder sig av notation i form av tabulatur. Tabulaturen visar vilket band och vilken 
sträng du ska spela på. Det liknar notskrift men använder sex linjer som istället 
symboliserar gitarrens sex strängar. Det finns dock nackdelar med denna form av 
notation. Tabulaturen visar inte melodin som en fullständig tonföljd och använder inte 
heller bokstäver för att namnge noterna. Den anger inte någon tydlig rytm om den inte 
kompletteras med annan form av notation (ibid. s. 52). 

2.1  Summering 

I detta avsnitt har tidigare forskning om faktorer och förmågor som påverkar notläsning 
presenterats. Kopiez och Lee framhäver likt Gudmundsdottir och Blix musikaliska 
mönster och strukturer som en viktig del för att åstadkomma framgång i samband med 
notläsning. McPherson lyfter likt Gudmundsdottir även rytmläsningen som 
betydelsefull medan Harrison mer ingående diskuterar gitarrspecifika utmaningar 
kopplat till notläsning. Forskningen behandlar aspekter som är relevanta i föreliggande 
studie och som kan hjälpa mig i utformandet av intervjufrågor. Trots att McPherson´s 
studie är genomförd för ganska många år sedan finner jag den ändå relevant eftersom 
själva notationen och notskriften ser likadan ut idag.  

3   Teori

Eftersom denna studie handlar om elevers individuella metoder och reflektioner kring 
ett och samma fenomen, det vill säga notläsning på gitarr, har jag valt fenomenografi 
som teoretiskt perspektiv. I mina frågeställningar ingår det också att undersöka vilka 
likheter och skillnader det finns i vad eleverna uppfattar som svårt med notläsning på 
gitarr. Jag anser därför att det är lämpligt att använda en fenomenografisk analys i mitt 
arbete. Stycket börjar med en presentation av fenomenografin för att sedan ge en 
närmare beskrivning av några centrala begrepp.

3.1  Fenomenografi        

Fenomenografin utvecklades av en forskningsgrupp som bildades 1970 i Göteborg med 
Ference Martons doktorsavhandling som utgångspunkt. Marton och hans kollegor 
arbetade med att ta reda på hur de lärande erfar något, se på hur de gör, observera vad 
de lär sig, vad som får dem att lära sig och analysera vad lärande är för dem (Marton & 
Booth 2000, s. 31–33). Fenomenografin har sin grund i ett intresse att beskriva fenomen 
i världen såsom andra betraktar dem, främst i pedagogiska sammanhang (ibid. s. 146). 
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Fejes och Thornberg (2015) beskriver att fenomenografin är inriktad på att beskriva 
människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld och att uppmärksamheten då riktas mot 
variationen mellan människor i deras sätt att uppfatta fenomen (ibid. s. 162). 
Larsson (1986) beskriver det som fundamentala skillnader när det kommer till sätt att 
uppfatta något (ibid. s. 22).    

Fenomenografins typiska särdrag sammanfattas av Larsson (1986) i fyra punkter, varav 
främst punkt två och tre är relevanta för föreliggande studie;  

1. Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – hur omvärlden ter sig för 
människor. 

2. Vår utgångspunkt är intervjuer med människor – den empiriska grunden. 
3. Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något – variationen i kvalitativt 

skilda uppfattningar av ett fenomen. 
4. Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och 

representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något – uppfattningsnivån 
(ibid. s. 21–22).

Det väsentliga i punkt två och tre är att genom bearbetning av intervjuerna försöka hitta 
kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet notläsning. Det bör också klargöras att 
med andra ordningens perspektiv menar Larsson hur människor ”upplever något – hur 
något ter sig för någon”, till skillnad från första ordningens perspektiv som ”handlar om 
fakta – vad som kan observeras utifrån” (ibid. s. 12). I likhet med Larsson (1986) 
nämner även Fejes och Thornberg (2015) intervjuer som en vanlig metod inom 
fenomenografisk forskning. De beskriver att fenomenografin som metodansats är 
utvecklad för att analysera data från enskilda individer och att detta för det mesta sker 
genom halvstrukturerade intervjuer (ibid. s. 162). Föreliggande studie bygger på 
intervjuer och intresset ligger i att beskriva kvalitativa skillnader samt variationer i 
uppfattningar av fenomenet notläsning, vilket för oss vidare in på nästa stycke. 

3.2  Kvalitativa skillnader - Variationer 

Utgångspunkten inom fenomenografin är att människor uppfattar företeelser i den 
omgivande världen på olika sätt och att det finns ett begränsat antal kvalitativa sätt på 
vilka dessa företeelser kan uppfattas (Fejes & Thornberg 2015, s. 162–163). Marton och 
Booth (2000) hänvisar till en rad olika studier om hur personer ser på sitt lärande, hur de 
tar itu med det och vad de anser att lärande är. I varje studerat fall kunde man finna ett 
begränsat antal distinkt skilda sätt att förstå lärandets innehåll och/eller ett begränsat 
antal distinkt skilda inriktningar till själva inlärningsuppgiften. Med inriktningar menas 
både sätt att erfara inlärningssituationen och hur vi tar itu med den (ibid. s. 52–55). 

Marton och Booth (2000) skriver vidare, med hänvisning till studierna kring lärande, att 
vi kan förmoda att människor som läser en text erfar situationen genom deras olika 
bakgrund. De har med andra ord olika uppfattningar om vad lärande är. Vissa deltagare i 
deras studie beskrev hur de såg på läsning som ett krav. De betraktade lärande som 
något som låg utanför dem själva. En uppgift att utföra för att senare kunna komma ihåg 
den. Detta benämns som en ytinriktning till själva inlärningsuppgiften. Andra såg 
däremot läsningen som ett sätt att ta reda på saker och ting om världen runtomkring 
dem. De hade vad författarna kallar för en djupinriktning till lärande (ibid. s. 55–56). 
Hur gitarreleverna förstår och använder sig av notläsning är ytterligare en fråga jag vill 
utforska i min studie. Jag kommer därför att försöka få en bild av hur eleverna ser på 
notläsning. 
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För att summera teoriavsnittet så är grundtanken bakom fenomenografin att människor 
uppfattar sin omvärld på olika sätt. Det handlar bland annat om att identifiera uppfattningar 
och att beskriva variationer av uppfattningar. Larsson (1986) och Fejes och Thornberg 
(2015) lyfter fram intervjuer som en karaktäristisk del i arbetet med fenomenografi 
medan Marton och Booth (2000) beskriver, utifrån tidigare studier, att människor erfar 
situationer genom deras olika bakgrund och har därmed olika uppfattningar. 
Fenomenografin innebär alltså ett fokus på att vi alla uppfattar olika fenomen på olika sätt, 
beroende på vår tidigare erfarenhet, kunskap och förståelse. 

4   Metod

I studien har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Intervjuerna 
kombinerades med ett experiment kopplat till notläsning där informanterna fick spela ett 
kort stycke efter noter. Experimentet videodokumenterades och utgjorde sedan ett 
samtalsunderlag till de efterföljande intervjuerna. Informanterna fick då ta del av och 
kommentera det video-dokumenterade materialet vilket är en metod som kallas 
stimulated recall. Intervjumaterialet har sedan transkriberats och analyserats med ett 
fenomenografiskt fokus. Vidare beskriver kapitlet mer ingående vilka överväganden och 
val som gjorts i samband med metodvalet.      

4.1  Val av metod

Eftersom denna studie fokuserar på enskilda gitarrelevers metoder i arbetet med att läsa 
noter samt deras sätt att beskriva sin notanvändning har kvalitativa intervjuer valts som 
materialinsamlingsmetod. En kvalitativ metod lämpar sig väl för studier som bygger på 
intervjuer och en förståelse för den enskilda individen medan den kvantitativa metoden 
används mer i kombination med statistiska verktyg där det ofta handlar om att försöka 
kartlägga hur något är. Ahrne och Svensson (2011) menar att statistiskt material och 
siffror utgör ett bra exempel på kvantitativ data, medan intervjusamtal och 
observationsanteckningar är exempel på kvalitativ data (ibid. s. 12). Författarna skriver 
vidare att man genom intervjuer kan få höra flera personers reflektioner kring ett 
samhällsfenomen ur deras synvinkel. I en intervju kan de berätta hur de gör saker i 
praktiken eller vilka rutiner de använder sig av. De kan även berätta vilka upplevelser 
och erfarenheter de har av något (ibid. s. 56). Ett alternativ kunde ha varit att jag använt 
mig av fokusgruppsdiskussioner. Fokusgruppsmetoden kan definieras som diskussioner 
i grupp där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett 
ämne eller tema (ibid. s. 71). Anledningen till att jag inte valde denna metod var att 
vissa elevers åsikter kanske inte skulle bli representerade eftersom det i en 
gruppdiskussion kan vara svårt att få alla elever att dela med sig av sina egna metoder 
och erfarenheter inför varandra. Detta var ett problem eftersom jag ville komma åt deras 
individuella metoder och deras unika sätt att förstå. En enskild intervju skulle 
förmodligen ge en närmre kontakt med elevernas individuella förståelse och därmed 
deras kvalitativa skilda sätt att uppfatta notläsning. 

4.2  Intervjuer i kombination med experiment

Eftersom studien bygger på elevernas reflektioner och metoder kring en konkret 
situation, det vill säga att spela efter noter, har intervjuerna dessutom kombinerats med 
ett experiment kopplat till notläsning. Experimentet bestod av att eleverna spelade en 
kort melodi i form av en notbild som komponerats för denna studie. 
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Eleverna fick, utan förberedelser, arbeta med notbilden tills de kände sig nöjda med 
framförandet av melodin. Detta moment videodokumenterades och utgjorde ett 
samtalsunderlag till den uppföljande intervjun. Eleverna fick då ta del av och 
kommentera video-materialet, vilket brukar kallas för stimulated recall. Björn Haglund 
(2003) beskriver stimulated recall som en metod där man med hjälp av ljud- eller 
videoinspelat material dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får 
kort efter inspelningen ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och 
kommentera inspelningen. På så sätt ska det inspelade materialet stimulera och påminna 
respondenten om sitt tänkande under den dokumenterade episoden (ibid. s. 145). Genom 
att låta eleverna ta del av video-dokumentationen kunde jag få en uppfattning om deras 
syn på notläsning utifrån ett konkret exempel och också undvika eventuella inövade 
eller allmänna svar. Video-dokumentationen gjorde det även möjligt att gå tillbaka och 
diskutera samt analysera en specifik situation med eleven i fråga. På så sätt kunde jag få 
en bättre och djupare beskrivning av elevernas erfarenheter, upplevelser och reflektioner 
utifrån vad de faktiskt gjorde och inte vad de upplever eller anser att de brukar göra. 
Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebar att själva intervjuguiden som ska 
vägleda intervjuaren endast innehöll ett mindre antal öppna frågor. På så sätt kan 
samtalet utvidgas och fördjupas kring ett visst innehåll (Fejes & Thornberg 2015, s. 
166). Intervjuerna skedde dessutom i direkt anslutning till själva experimentet, vilket 
gjorde att eleverna lättare kunde komma ihåg det de varit med om.

4.3  Utformning av notbild och intervjuguide

Notbilden utformades i notskrivningsprogrammet Musescore med hänsyn taget till 
kunskapskraven för kursen Instrument eller Sång 1 (Skolverket 2011). Det står där att 
eleven ska kunna spela efter en ”enkel” notbild på sitt instrument. Notbilden 
begränsades därför till åtta takter och skulle endast innehålla notvärden bestående av 
fjärdedelsnoter, halvnoter, helnoter och åttondelsnoter. Den noterades i G-klav och i 
tonarten C-dur för att undvika kors- och b-förtecken. Takt ett, två och fem består av 
identiska rytmiska mönster medan tonmaterialet förändras. Syftet med detta var att se 
om det blev något som eleverna uppmärksammade under läsningen. Notbilden utgörs 
till största delen av små intervall medan det i takt sex förekommer ett större intervall i 
form av en nedåtgående kvint. Takt sju består av en tydlig nedgång i C-dur skala med 
start från ettstrukna g. Utformandet är inspirerat av den forskning som tidigare 
presenterats. Notbilden innehåller därför delar som kan kopplas till mönster, rytmik och 
skala. (Se bilaga B)

Intervjuguiden baserades på mina frågeställningar och inleds med frågor som behandlar 
elevernas metoder i arbetet med att läsa noter. Syftet var att försöka få svar på hur de 
hanterar notbilden och hur de eventuellt förbereder sig för att läsa den. Nästa del 
fokuserar på elevernas svårigheter i samband med notläsning. En del av dessa inledande 
frågor går att besvara med endast ett ja eller nej men där var tanken att följa upp svaren 
och låta eleverna ge exempel på vad de menade. Sist behandlas frågor kring hur 
eleverna använder och uppfattar noter. Dessa frågor är mer öppna och eleverna får då 
möjlighet att resonera och reflektera. Anledningen till att dessa frågor ligger sist är att 
eleverna då skulle ha hunnit vänja sig vid intervjusituationen och på så sätt känna sig 
mer bekväma i att reflektera och resonera fritt. Om samtalet skulle stanna upp var jag 
dock beredd att gå in med exempel och på så sätt uppmuntra eleverna till olika 
reflektionsmöjligheter. (Se bilaga C för fullständig intervjuguide) 
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4.4  Urval

Studiens fokus ligger på gitarrelevers notanvändning som går gymnasieskolans estetiska 
program och därför tillfrågades gymnasieelever. Det var ett bekvämlighetsurval då de 
tillfrågade eleverna gick på en och samma gymnasieskola där jag tidigare haft god 
kontakt med rektor och lärare vilket underlättade tillträdet till forskningsfältet.  Samtliga 
fjorton gitarrelever i årskurs två och tre informerades personligen under ett och samma 
lektionstillfälle. Gitarreleverna bestod av fem kvinnor och nio män. Det visade sig då 
vara sex elever som kunde tänka sig att delta. Med tanke på studiens tidsram var det 
lagom med sex deltagare och eftersom den bygger på kvalitativa skillnader mellan 
elever var det inte lämpligt att bara en elev deltog. I studien behandlas intervjuer med 
fem elever eftersom den första användes som pilotintervju. Anledningen till att den 
första intervjun inte ingår i studien utan istället användes som en pilotintervju var att jag 
inte gav tillräckligt bra uppföljande frågor under intervjusamtalet. Jag var ganska nervös 
under intervjutillfället och fick helt enkelt inte svar på alla frågor. Efter en analys av 
pilotintervjun kunde de uppföljande frågorna korrigeras och på så sätt förbättrades min 
intervjuteknik. Alla deltagande elever var män i åldrarna 18-19 år gamla, vilket medför 
att studien ur ett genusperspektiv endast blir representativ för manliga gitarrelever. Tre 
av eleverna läste andra året på estetiska programmet och återstående tre elever läste 
sista året. Anledningen till att elever som läste andra och sista året valdes var att de då 
har en längre erfarenhet av att spela efter noter. På så sätt kan de ge mer utvecklade 
resonemang kring intervjufrågorna i motsats till om elever som läste första året valts. 
Studien genomfördes på en gymnasieskola i södra Sverige. 

4.5  Genomförande

Notläsningsexperimentet genomfördes med videoupptagning och det tog ungefär 3-5 
minuter. Vid varje tillfälle gick jag kortfattat igenom hur hela proceduren skulle gå till.  
Eleverna hade instrument till hands och fick oförberett arbeta med notbilden tills de var 
nöjda med framförandet av melodin. Undersökningens intervjumaterial samlades 
därefter in genom ljudupptagning. Varje intervju varade i ungefär 20-30 minuter. 
Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med syftet att förbättra och finslipa min 
intervjuteknik. Materialet från intervjun ingår inte i studien och därför presenteras 
endast fem intervjuer i den kommande resultatdelen. 

4.6  Insamling och transkribering av data

Experimentet spelades in med videoupptagning för att utgöra ett konkret 
samtalsunderlag och på så sätt komplettera den uppföljande intervjun. Intervjuerna 
spelades in med ljudupptagning. Det uppstod inga tekniska problem i samband med 
någon av inspelningarna. Intervjuerna transkriberades sedan i programmet Word. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) innebär transkribera att man ändrar något från en form till 
en annan det vill säga transformerar (ibid. s. 194). I mitt fall innebar detta att något 
ändrades från talspråk till skriftspråk. Vid nedtecknande av det som sagts i intervjuerna 
användes färgkodning för att lättare kunna följa respektive talare. Nyckelord skrevs 
också ut för att markera sekvenser i samtalet som behandlade liknande områden. Barbro 
Klein (1990) beskriver en sekvens som ett längre samtalsstycke som rör samma ämne 
och har en markerad början och ett markerat slut (ibid. s. 46). Nyckelorden underlättade 
orienteringen i materialet och gjorde det lättare att analysera likheter och skillnader 
mellan informanterna. Elevernas reflektioner har dock ibland kommit in på områden 
som ligger utanför själva huvudfrågorna. En avvägning har därför gjorts i samband med 
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den kommande resultatredovisningen gällande hur mycket av det transkriberade 
materialet som ska skrivas ut och presenteras. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 
intervjusamtalet struktureras i samband med utskriften. Hur mycket som ska skrivas ut 
och i vilken form beror på bland annat på materialets natur och syftet med 
undersökningen (ibid. s. 194–196). I de kommande transkriptionerna finns punkter 
utskrivna. Dessa punkter står för en kort tystnad som ibland förekommer mellan 
meningarna. 
  
4.7  Etik

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fyra områden som diskuteras när det kommer till 
etiska riktlinjer vid forskning. Dessa fyra områden har jag tagit del av och de är 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat 
samtycke betyder att undersökningspersonerna informeras om det allmänna syftet med 
undersökningen. I detta ingår också att avgöra hur mycket information som ska ges och 
när den ska ges. Rektorn på skolan har informerats om arbetets innehåll och syfte via ett 
informationsbrev. I brevet har det beskrivits varför jag vill genomföra studien och hur 
den kommer att presenteras. Det framgår också hur själva materialet kommer användas, 
att deltagandet är frivilligt och att största möjliga konfidentialitet kommer att 
eftersträvas i samband med intervjuerna. (Se bilaga D). Rektorn har sedan samtyckt till 
detta och därmed gett mig tillåtelse att kontakta lärare och elever för projektet. Eleverna 
har sedan informerats om vad det innebär att delta i studien, att deltagandet är frivilligt 
och att de kommer att vara anonyma. Konfidentialitet innebär att privata data som 
identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Arbetet har utformats 
så att vare sig skolans eller elevernas identitet kan spåras. Eleverna och skolan har 
därför givits andra namn. Konsekvenser måste bedömas av en kvalitativ studie, både 
efter den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras 
deltagande i studien ger. Den enda skadan som jag anser att deltagarna kan lida är om de 
skulle bli identifierade. Utöver detta tycker jag inte att studien utgör några risker som 
skulle kunna skada deltagarna. Fördelarna med studien är att eleverna får möjlighet att 
bidra med sina egna erfarenheter och reflektioner kring notläsning. Lärarna kan då få en 
större förståelse för elevers skilda metoder, svårigheter och uppfattningar, vilket på sikt 
gynnar eleverna själva. Förhoppningsvis kan studien även inspirera andra till vidare 
forskning och därmed öka vår kunskap inom området. Till de etiska krav som ställs på 
forskarens roll hör att hon ska sträva efter att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet på den 
kunskap som publiceras. Detta innebär att de publicerade resultaten ska vara så korrekta 
och representativa för forskningsområdet som möjligt (ibid. s. 84–91). Trots att mitt 
arbete är begränsat i sin omfattning ska det tydligt framgå hur materialet hanterats och 
vilka val som gjorts för att på så sätt ge läsaren en klar bild av studien.  

5   Resultatredovisning
    
I resultatet redovisas intervjuer och observationer utifrån de fem informanterna och 
detta sker tematiskt efter studiens frågeställningar. Varje frågeställning har sedan delats 
in i kategorier där jag beskriver vilka likheter men också vilka kvalitativa skillnader 
som framkommit i informanternas svar. Observationerna, i form av händelser som 
uppmärksammats under notläsningsexperimentet, används för att stärka informanternas 
intervjusvar och i vissa fall motsäga dem. Materialet har analyserats med ett 
fenomenografiskt fokus och bearbetats genom läsning, sortering och strukturering efter 
kategorier. 
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Kapitlet inleds med en redogörelse av informanternas metoder för att sedan komma in 
på deras svårigheter. I föreliggande studie vill jag också försöka få en bild av hur 
informanterna ser på notläsning. Till sist behandlas därför deras användning och 
uppfattning av notläsning. 

Deltagarna i studien har tilldelats andra namn för att skydda deras identitet. Kalle, Johan 
och Håkan läser tredje året på estetiska programmet medan Mikael och Peter läser andra 
året. 
   
5.1  Metoder och verktyg               

Att observera tonart

Alla fem deltagare nämner att de observerade tonarten innan de började läsa notbilden 
genom att titta efter eventuella kors- eller b-förtecken. 
Kalle talar lite mer specifikt om hur han brukar tittar efter förtecken i notbilden och 
samtidigt observera vilka toner som blir påverkade:
     

Kalle: ….och ifall det hade varit en annan tonart så hade jag i första hand tänkt ut vilka 
toner det var som var höjda....så om den gick i tonarten G så hade jag tänkt....ja men då 
är det ju inte F utan då är det F# istället....

Christoffer: Okej....vilka toner som förändras?

Kalle: ja....det brukar jag tänka ut först....innan jag läser den.... 

Det framstår här som att Kalle inte kopplar de förändrade tonerna till en skala utan bara 
ser dem som fristående toner. Kalle uppgav också hur han brukar titta efter toner som 
ligger utanför notplanet dvs. på hjälplinjer. Mikael beskrev hur han i samband med 
tonarten även uppmärksammade styckets högsta och lägsta ton, det vill säga omfånget.

Position och skala

Under notläsningsexperimentet flyttar Mikael hastigt fingrarna över gitarrhalsen precis 
som om han letar efter en startposition. Mikael nämner i intervjun hur han kopplar 
styckets omfång till en av durskalans positioner på gitarrhalsen:

Mikael: Ja, jag brukar först kolla tonarten såklart....och sen även omfånget så jag vet 
ungefär var jag ska spela på gitarren....

Christoffer: Okej....

Mikael: I detta läget kände jag....i och med att den går i C ….kände jag att den här         
positionen....[Mikael spelar en C-durskala med start från åttonde bandet på den tjocka 
E-strängen] den kändes lämpligast....jag brukar kolla på omfånget....vilket som är den 
lägsta ton jag behöver ta och vilken som är den högsta tonen....så att jag inte börjar 
alltför lågt eller för högt....

Johans och Peters notläsning går långsammare och är mer stapplande i jämförelse med 
Mikaels. Peter och Johan beskriver att de utgår mer ifrån tonernas placering på 
gitarrhalsen och reflekterar inte över någon skala utan anpassar positionen efterhand. 
Håkan uppger däremot att han kopplar notbilden till durskalan med start från A-strängen 
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eftersom han känner sig bekväm i sin notläsning utifrån den positionen. Kalle utgår likt 
Håkan också ifrån durskalan med start från A-strängen. 

Alla deltagare förutom Mikael spelar stycket i samma position dvs. utifrån C-durskala 
med start på tredje bandet på gitarrens A-sträng. Mikael spelar stycket utifrån C-
durskala med start på åttonde bandet på gitarrens tjocka E-sträng. Dessa två positioner 
på gitarrhalsen ligger dock i samma oktav. 

 Känna igen mönster

Johan och Mikael är de enda i undersökningen som spontant uppger att de tittar efter 
återkommande mönster i notbilden. Johan har precis nämnt att han brukar observera 
tonarten och får frågan om det är något annat han brukar titta efter:

Johan: När jag kom hit liksom eller ner här så kollar jag om det finns något samband.... 
[Johan pekar på takt 5] är det någonting som återkommer....

Christoffer: Okej.... så det är en strategi du har?

Johan: Ja, att kolla efter liknande mönster....

Det verkar här som om Johan, efter att ha spelat den översta raden i notbilden 
det vill säga de fyra första takterna, tittar om det finns återkommande rytmiska 
figurer i den nedersta raden det vill säga de fyra sista takterna. I notbilden är 
rytmen i takt fem identisk med rytmen i takt ett och två. 

Mikael upplevde notbilden som ganska lätt och kunde i princip spela den direkt 
från pappret. Han kommer också in på det här med mönster:

Mikael: Om jag ska läsa direkt på....då brukar jag tänka mer takter....och mönster i 
takter....nu ser jag den här takten [Mikael pekar på takt 1] och det är samma rytm här 
[pekar på takt 5] fast andra toner....och då vet jag när jag kommer längre fram att här 
var något liknande.... 

Hantering av notbilden

När Håkan spelar stycket verkar det som om han försöker spela det i sin helhet. Vissa 
partier blir då lite felaktiga och stapplande men han fortsätter ändå. Håkan uppger sedan 
i intervjun att han försöker ha en viss överblick framåt i notbilden och spela hela stycket 
på en gång samtidigt som han uppmärksamma svåra partier.

Christoffer: Okej.... du börjar alltså med att försöka sätta allt i ett svep och om det är 
något som är svårt så....

Håkan: Ja, det är oftast så.... de kluriga bitarna kommer jag sedan tillbaka till och 
övar....

Till skillnad mot Håkan så gör Mikael en sorts analys och lägger fokus på de 
svåra delarna innan han börjar spela:

Mikael: Jag gick igenom alla toner först så att jag vet vilka jag ska jobba med....sen 
tittade jag på de första fyra takterna som är ganska basic....så där kände jag att jag kan 
köra på direkt....
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Christoffer: Okej.... 

Mikael: och sen när den kom [Mikael pekar på åttondelsfiguren i takt 7] så var jag 
tvungen att kolla igenom den lite först en gång....innan jag började spela....efter att jag 
hade kollat igenom den så kunde jag köra på direkt....

I samband med notläsningsexperimentet upplever jag att Mikael först går 
igenom styckets toner separat utan att koppla ihop dem med rytmerna. När han 
sedan tittar på åttondelsfiguren i takt sju behandlas den som en 
sammanhängande fras med både rytm och tonmaterial. 

Peter delar upp stycket från början och tar en liten del i taget. Likt Mikael så 
börjar Peter också med att gå igenom vilka toner som ska spelas utan att göra 
någon koppling till rytmen, dock inte hela styckets toner utan två takter i taget. 
Peter spelar sedan en liten del i taget, och stannar upp där det blir problem. Han 
repeterar de takterna där problemen uppstår innan han fortsätter med stycket.

Johan ber först om en penna för att kunna skriva ut tonernas namn med 
bokstäver under notvärdena i notsystemet. Detta menar han är en hjälp för att 
lättare kunna läsa notbilden. Johan delar också upp notbilden och börjar med att 
spela första raden (fyra takter). Han beskriver också hur han spelar om delen 
från början när något blir fel tills hela delen sitter. Efter det så fortsätter han 
med nästa fyra takter.

Kalle nämner att han ser sig själv som en ganska bra notläsare och att notbilden 
inte var så komplicerade, vilket gjorde att han försökte spela hela stycket på en 
gång. När Kalle kommer till takt fem spelar han tonen G istället för tonen F på 
den sista fjärdedels-noten. Han stannar då upp ganska hastigt och spelar om den 
takten. Kalle uppger sedan i intervjusamtalet att han stannar upp i notbilden om 
det blir problem och spelar om just den takten eller de takterna som skapat 
problem.

5.2  Svårigheter 
   
Tonmaterial och rytm

Mikael och Peter uppger i intervjun att de har svårare för själva rytmläsningen 
när det kommer till noter än vad de har för tonmaterialet. Peter tog sig igenom 
stycket genom att jobba med några takter i taget. Under 
notläsningsexperimentet märktes dock ingenting som pekade på att 
rytmläsningen ställde till det för honom. 

Peter menar att stycket inte innehöll några komplicerade rytmer men han talar 
ändå om rytmläsningen som ett återkommande problem vid notläsning överlag. 
Han säger också att det inte brukar vara några problem med att hitta tonerna på 
gitarren. Under Mikaels notläsning kan jag inte heller uppfatta något som 
indikerar rytmproblem. Han nämner likt Peter att stycket var ganska enkelt och 
att rytmen inte orsakade några problem vid det här tillfället. Skillnaden är att 
Mikael i intervjun förtydligar det svåra med rytmer till synkoper det vill säga 
när rytmen har en betoning på ett annat ställe än i den normala pulsen. 
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Håkan, Johan och Kalle talar mer om tonerna som ett problem. Alla tre 
upplever dock problemet med tonerna på skilda sätt. Johan väljer att skriva ut 
tonernas namn med bokstäver under notvärdena i notbilden. Han menar att 
detta underlättar notläsningen. I intervjun uppger Johan att han har tidigare 
erfarenhet av trumnoter, vilket gör att tonernas namn i själva notsystemet blir 
en större utmaning än rytmen. 

Under notläsningen verkar inte Johan ha problem med tonerna och detta kan ju 
bero på att han läser bokstäverna istället för noterna. Kalle anser sig själv vara 
en ganska bra notläsare men menar att noteringen i G-klav ställer till problem. 
Han har tidigare spelat bas och säger i intervjun att de har jobbat mycket med 
notläsning under baslektionerna. 

Kalle säger att han är mer van vid att läsa en notbild i F-klav och därför blir 
tonmaterialet svårt när det skrivs i G-klav. Kalle gör några små fel här och där, 
bland annat i takt fem i notbilden, men jag uppfattar ändå honom som en av de 
säkrare deltagarna när det kommer till notläsning. 
Problemet som Kalle beskriver med läsningen i G-klav är inget som blir 
påtagligt under notläsningsexperimentet. Håkan uppger att han har svårt för 
tonerna eftersom han är lite osäker på var de ligger på gitarrhalsen. Han kan 
t.ex veta att det är tonen A som är noterad i notbilden men blir lite osäker på 
tonens placering på gitarrhalsen det vill säga på vilken sträng och på vilket 
band han hittar tonen A.    

Intervall i notbilden

Håkan beskriver även att notläsningen blir svår när det är oregelbundna intervall i 
notbilden:

Christoffer: Precis....det här med avstånd sa du någonting om....

Håkan: Ja, t.ex från....nu är det ju inga sådana direkta avstånd....men ibland om vissa är 
mer otydliga....om vi säger att det skulle vara massa hopp här i åttondelarna [Håkan 
pekar på åttondelarna i takt 7]....då kan det blir att det rör ihop sig lite....

Christoffer: Menar du att det är större avstånd också då eller?

Håkan: Nej men att....alltså t.ex om det är lite mer oregelbundet....

Christoffer: Okej....

Håkan: I vissa delar kanske det bara går upp i terser....eller i kvarter....men om det är 
blandat så blir det klurigt [Skrattar] 

Peter pratar också om intervall. Variationen blir dock att Peter relaterar 
svårigheten till fingrarnas position på gitarrhalsen. Peter uppger att om 
intervallen mellan tonerna ökar så måste han anpassa fingersättningen så att allt 
inte spelas på samma sträng.  

Gitarrens olika oktaver och positioner

Johan är den enda som gör en koppling mellan olika positioner på gitarrhalsen 
och gitarrens konstruktion. 
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Han menar att en melodi kan spelas på olika ställen på gitarrhalsen men 
fortfarande ligga i samma oktav:

Christoffer: Vad är det som du tycker är svårt med att läsa noter på gitarr?

Johan: Oktaverna skulle jag säga....för att gitarrhalsen sträcker sig så långt....eller vad 
man ska säga....det kan verkligen variera....

Christoffer: Okej....

Johan: En melodi kan t.ex ligga uppe på tolfte eller femtonde bandet men den kan även 
ligga på tredje bandet....och det kan ju ändå vara samma oktaver....

Trots att alla deltagare får frågan om vad som är svårt med att läsa noter på 
gitarr är det endast Johan som relaterar det svåra till instrumentets uppbyggnad.
  
Hjälplinjer 

Den enda som nämner hjälplinjer som ett problem är Kalle. Han uppger dock att det inte 
är några stora problem om det, som i det här fallet, bara handlar om en hjälplinje för då 
kan han räkna ut vilken not det är. Det blir värre om noten i fråga hamnar på två eller tre 
hjälplinjer utanför notplanet:

Kalle: Ja, jag brukar ha det lite svårt när det går nedanför strecken....då brukar jag 
tänka....hmm....vilken ton är det nu igen....men här vet jag ändå tydligt var E sitter 
[Kalle pekar på noten E i första takten på nedersta linjen i notsystemet] och då känns ju 
tonen D rätt självklar och tonen C också....

Christoffer: Okej.... tycker du alltså att det är lite svårare när tonerna hamnar på 
hjälplinjer under själva notplanet?

Kalle: Alltså det är inte svårt när det bara är en under [en hjälplinje]....men om det är 
två eller tre linjer under....då blir det liksom....[Kalle suckar] var sitter den tonen nu 
igen.

Christoffer: Okej....

Kalle: När det bara är en linje så funkar det

5.3  Användning och Uppfattningar          

I slutet av samtliga intervjuer ställs ett antal öppna frågor till deltagarna. Syftet med 
frågorna har varit att försöka få en bild av deras användning och uppfattning av noter 
och notläsning. Tanken är att frågorna ska få informanterna att reflektera över hur de 
använder noter och vad det är som är bra med noter. I slutet ställs även frågan;

•  Varför ska jag lära mig att läsa noter? 

Genom informanternas motiveringar i samband med dessa öppna frågor vill jag försöka 
synliggöra deras förhållningssätt och reflektioner kring notläsning.
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Användning

Samtliga fem informanter nämner i intervjun att de använder noter i skolan, vilket inte 
är konstigt då noter och notläsning är en tydlig del av undervisningen på det estetiska 
programmet med inriktning musik. Denna del fokuserar därför på användandet av noter 
och notläsning utanför skolans verksamhet det vill säga i andra situationer och 
sammanhang. 

Mikael nämner att han ibland brukar skriva ner solofraser som han kommer på eller som 
han lyssnar ut och lär sig på gehör. På så sätt har han fraserna nerskrivna och slipper 
memorera dem: 

Mikael: ....för att min process när jag jobbar med att skriva solo är att jag improviserar 
över det som jag ska spela solo över och tar det bästa av det....och det är inte alltid man 
kommer ihåg de här bra delarna som man har spelat....

Kalle uppger i intervjun att han bland annat använder noter på ett kreativt sätt i sitt 
band. För att få nya idéer i samband med låtskrivande på fritiden skrev 
bandmedlemmarna tillsammans ner en rytm med hjälp av noter. Kalle menar att de 
sedan kom på något att spela till rytmen, han demonstrerar genom att spela ett riff på 
gitarren.  

Håkan säger däremot att han främst använder noter för att lära sig låtar som inte finns 
fritt tillgängliga att lyssna på. Peter använder inte noter utanför skolan. Han använder 
istället sitt gehör kombinerat med alternativ notering i form av tabulatur. Johan uppger 
också att han använder sitt gehör i första hand.

Uppfattningar

För att försöka få svar på hur informanterna uppfattar och ser på notläsning ställdes 
frågan ”Varför ska jag lära mig att läsa noter?”.

När Peter får frågan beskriver han att det blir färre missförstånd med en notbild än om 
man ska lära sig något på gehör:

Peter: Jag tycker det är bra för att då ser man exakt hur det är skrivet....och då ser man 
att det blir det rätt.... 

Christoffer: Jaha, okej.... menar du att det blir färre missförstånd med en notbild i 
motsats till om man ska lära sig något på gehör?

Peter: Ja det skulle jag vilja påstå....det kan bli missförstånd även i notbilden men det 
blir färre....

Peter talar också om vikten av att kunna skriva ner det man spelar och menar att 
noterna blir som ett internationellt språk som alla kan förstå om man väl har lärt 
sig det. Det blir ett sätt att dela med sig av sin musik till andra.

Johan pratar om noterna som ett hjälpmedel men ingen nödvändighet. Han ser 
det dock som en nödvändighet om du är professionell musiker och behöver lära 
dig flera låtar på endast ett eller två övningstillfällen. Noterna hjälper till 
eftersom du då slipper memorera allt. Vidare beskriver Johan att noterna även 
hjälper till att kommunicera och nå ut med musik:
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Johan: Det är ett av de största musikaliska hjälpmedel vi har....det är som att läsa fast 
för musiker....det skulle jag säga

Christoffer: Hjälpmedel som hjälper dig att....vaddå?

Johan:....att framföra det du vill och att kommunicera till viss del

Christoffer: Okej....

Johan: Där kan ju noterna vara jätteviktiga....om du t.ex sitter i en studio och 
producerar något och sen så har du en musiker som ska spela det men personen kanske 
inte har världens bästa gehör....men bra notläsning....då kan du ju bara skriva ut det....

Likt de övriga deltagarna gör även Kalle en koppling mellan noterna och 
språket. Han lyfter även det faktum att man genom notläsningen har möjlighet 
att spela en låt utan att ha hört den tidigare:

Kalle: Jag hade framhävt att med noter så kan du spela vilken låt som helst....utan att 
ha hört låten.

Christoffer: mmm....

Kalle: Om du får en notbild och du kan läsa noter så kan du lära dig det....och det 
kanske inte finns möjlighet att lyssna på låten

Mikael och Håkan talar båda om noter som ett språk eller en slags 
kommunikation musiker emellan. Mikael uppger att det vid jobb med musiker 
från andra länder blir väldigt smidigt med notläsning, eftersom man då kan 
skicka noter till varandra. Mikael pratar också om vikten av att kunna skriva ner 
saker med hjälp av noter för att slippa komma ihåg allt. Håkan menar att det är 
ett bra språk eftersom allt kanske inte kan kommuniceras via gehör och att det 
då är enklare att dela ut ett notpapper.  

5.4  Sammanfattning: Skillnader och likheter

5.4.1  Metoder

Alla fem informanter beskriver att de observerade vilken tonart stycket var skriven i  
innan de började spela. Detta gör de genom att titta efter kors- och b-förtecken. Kalle är 
dock den enda i studien som säger att han brukar uppmärksamma de specifika toner 
som har förändrats det vill säga vilka toner i notsystemet som har blivit påverkade av 
eventuella förtecken. Mikael är i sin tur ensam om att titta på notbildens omfång. Han 
kollar alltså vilket som är styckets lägsta respektive högsta ton i samband med att han 
observerar tonarten.

Johan och Peter utgår inte ifrån någon skala när de ska spela stycket. De har hyfsat god 
kännedom om tonernas placering på gitarrhalsen och hittar därmed en position som de 
sedan jobbar vidare ifrån. Kalle och Håkan uppger att de utgår ifrån durskalan när de 
ska spela efter notbilden. Håkan tillägger också att han brukar koppla notbilder till 
durskalan med start från gitarrens A-sträng med motiveringen att han känner sig mest 
bekväm i att läsa noter utifrån den positionen. 
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Mikael är den enda deltagaren som nämner att han försöker anpassa positionen efter 
styckets omfång. Mikael spelar stycket i en annan position än de övriga deltagarna men 
det blir ändå i samma oktav. Johan och Mikael nämner att de tittar efter återkommande 
mönster i notbilden. Johan menar att detta är viktigt och underlättar mycket om det är 
ett långt stycke som ska spelas. 

Peter, Johan och Mikael har alla varierande strategier som omfattar det tonmaterial de 
ska jobba med. Skillnaden är att Mikael går igenom hela styckets toninnehåll innan han 
försöker spela stycket medan Peter tar det successivt och delar upp styckets tonmaterial 
i mindre delar. Johan inleder med att skriva ut tonernas namn med bokstäver under 
notvärdena. Han motiverar detta med att han har svårt för att läsa tonerna i notbilden 
och att det hjälper honom i läsningen. Johan säger i intervjun att han har betydligt 
lättare för att läsa rytmer. Håkan och Kalle uppger inte någon strategi som rör 
tonmaterialet.

När Peter och Johan ska spela stycket delar de upp det i mindre delar och tar en liten del 
i taget. Själva uppdelningen sker på kvalitativt skilda sätt. Johan börjar med översta 
raden (fyra takter) och Peter börjar med de två första takterna. Peter stannar sedan upp 
på de ställen i notbilden där det blir problem. Han repeterar då de takter eller den takten 
där problemet uppstår innan han fortsätter med stycket. Johan beskriver däremot hur 
han backar tillbaka i stycket och spelar om hela delen från början. Johan repeterar alltså 
inte endast den eller de takter där det uppstod problem utan han vill få delen att sitta 
som en helhet. När Johan t.ex spelar de fyra första takterna i översta raden och får 
problem i takt tre börjar han om från början igen. När delen sedan sitter, det vill säga de 
fyra första takterna, fortsätter han med nästa fyra takter.

Kalle och Håkan spelar hela stycket från början och de har också varierande sätt att 
hantera problem i notbilden. Likt Peter stannar Kalle också upp i notbilden om det blir 
problem och spelar om de takterna eller den takten som skapat problem. Håkan försöker 
däremot spela färdigt stycket, trots att han får problem, för att sedan återkomma till de 
svåra delarna och öva dem separat. Håkan är den enda som nämner att han försöker 
blicka framåt i notbilden samtidigt som han spelar.

Mikael analyserar stycket och lägger fokus på de svåra delarna innan han börjar spela 
det i sin helhet. Han försöker inte spela för att upptäcka eventuella problem, utan han 
tittar på notbilden och observerar vilka takter som kommer att innehålla svårigheter. 
Mikael jobbar sedan med de svåra delarna och spelar därefter stycket felfritt.

I samband med samtalen kring deltagarnas metoder har jag också frågat informanterna 
var dessa metoder kommer ifrån. Varför gör du som du gör? och Vem har lärt dig att 
jobba på det här sättet?, är några frågor som ställts under intervjuerna.

Håkan, Peter och Johan kopplar inte deras metoder till någon speciell lärare eller 
undervisningssituation. 

Håkan nämner dock att vissa delar har berörts under gitarrlektionerna som t.ex att utgå 
ifrån en skala. Peter menar att det inte har reflekterats så mycket över metoderna under 
några lektionstillfällen. Han beskriver hur han ofta jobbar med att dela upp saker för att 
sedan sätta ihop det det vill säga bryta ner det i mindre delar. Peter uppger att han tycker 
att det är lättare att jobba på det sättet i motsats till att försöka ge sig på allt på en gång. 
Johan säger att metoden med att skriva ut tonerna med bokstäver under notvärdena i 
notbilden kommer från honom själv. Han gör det helt enkelt som en påminnelse för att 
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lättare kunna spela notbilden. Johan tillägger däremot att gitarrläraren ibland uppmanar 
honom att försöka koppla ihop notbildens rörelse med steg i skalan för att på så sätt 
hitta tonerna.  

Kalle anser sig själv vara ganska bra på notläsning och menar därför att han brukar 
försöka spela hela stycket på en gång. Han kopplar inte heller metoderna till någon 
speciell lärare eller undervisning men nämner dock att han har fått en del tips från 
basläraren när det kommer till att dela upp och bryta ner svåra takter. Mikael beskriver 
också att han har sitt eget sätt att hantera en notbild. Han har provat sig fram och märkt 
vilka metoder som fungerar bra för honom. Mikael nämner att han har fått vissa 
metoder från sin tidigare sånglärare. Under sånglektionerna har läraren bett honom 
jobba på ett speciellt sätt. Han har först fått lära sig rytmen och sedan tonerna för att 
slutligen lägga till texten. Mikael säger i intervjun att han har utformat ett eget sätt att 
hantera noter som är effektivt för honom och att det bygger på en variation av 
sånglärarens uppmanade arbetssätt.

5.4.2  Svårigheter

Håkan, Johan och Kalle talar alla om tonmaterialet som ett problem när det 
kommer till notläsning. Deras upplevda svårigheter varierar och de beskriver 
därför problemet med tonmaterialet på kvalitativt skilda sätt. Johan menar att 
hans tidigare erfarenhet av trummor och trumnotation bidrar till att tonernas 
namn i notplanet blir en större utmaning än rytmen. Kalle uppger att 
tonmaterialet blir ett problem eftersom det är noterat i G-klav. Han säger att det 
beror på hans tidigare erfarenheter av elbas då han läst mycket noter i F-klav. 
Håkan beskriver däremot att tonmaterialet är svårt med anledning av att han är 
osäker på tonernas placering på gitarrhalsen.

Mikael och Peter säger att de har svårare för rytmläsningen. Peter menar att det 
brukar vara så för honom överlag när det kommer till notläsning. Mikael 
upplevde inte att detta stycket innehöll svåra rytmer, men menar att 
synkoperade rytmerna brukar orsaka problem.

Peter och Håkan pratar även om intervall i notplanet som en svårighet. Peter 
beskriver att stora intervall mellan tonerna skapar problem med 
fingersättningen. Han får då anpassa fingersättningen och lägga tonerna på 
andra strängar vilket försvårar. Håkan ser svårigheterna på ett varierande sätt 
och pratar snarare om oregelbundna intervall som ett problem. Han menar att en 
oregelbunden tonföljd kan göra att det blir lite rörigt när han läser notbilden. I 
intervjun anger han åttondelsfiguren i takt sju som ett exempel, vilket kan 
tolkas som att han syftar på tonföljder där tonerna kommer ganska tätt inpå 
varandra.

I studien pratar endast Kalle om hjälplinjer som ett problem. Han framhäver att 
det orsakar problem om noterna hamnar på två eller tre linjer utanför notplanet. 
Kalle menar att om det bara rör sig om en linje utanför så kan han räkna ut 
vilken not det är, vilket kan bero på att noten då ligger närmare notplanet.

Johan är ensam om att nämna svårigheter kopplat till gitarrens konstruktion. 
Han påpekar att en melodi kan spelas med många varierande positioner på 
gitarrhalsen och ändå ligga i samma oktav. 
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5.4.3  Användning och uppfattningar

Alla fem informanter talar om noter med någon form av koppling till ett språk eller ett 
sätt att kommunicera. Mikael och Håkan beskriver noter som ett språk du har med andra 
musiker det vill säga ett sätt att kommunicera. Kalle ser på noter som ett extra alfabete, 
eftersom det både går att läsa och skriva ner noter. Johan nämner noter som ett stort 
musikaliskt hjälpmedel och menar att det är som att läsa fast för musiker. Peter talar om 
noter som ett internationellt språk som alla kan förstå om man väl har lärt sig det. 
Johan ser på noter som ett hjälpmedel men menar att det är inget som är nödvändigt att 
kunna, såvida du inte är professionell musiker. Han menar att noterna hjälper till 
eftersom du då inte behöver memorera allt. Peter och Mikael pratar om vikten av att 
kunna skriva ner saker med hjälp av noter. Mikael menar, likt Johan, att det är bra för att 
man på så sätt inte behöver komma ihåg allt. Peter menar att det är viktigt eftersom det 
blir ett sätt att dela med sig av sin musik till andra. Johan nämner också att noterna 
utgör ett sätt att kommunicera och nå ut med sin musik till andra. 

Endast Kalle framhäver att man med hjälp av noter kan spela ett stycke som man aldrig 
tidigare hört medan Peter beskriver att det blir färre missförstånd vid notanvändning än 
om man spelar efter gehör. Jag tolkar Peters resonemang som att det vid 
notanvändningen finns ett sorts ”facit” på hur stycket ska spelas, medan det genom 
gehör lätt kan uppstå fler och varierade tolkningar.

Johan och Peter uppger att de inte använder sig av notläsning när de musicerar utanför 
skolans undervisning. De använder istället sitt gehör i första hand. Peter nämner 
dessutom att han i kombination med gehöret läser tabulatur. Håkan menar att den 
främsta användningen av noter sker när han ska lära sig något som inte finns tillgängligt 
att lyssna på. Mikael beskriver hur han med hjälp av noter brukar notera olika solofraser 
som han antingen kommer på själv eller lär sig på gehör. Fraserna finns då nedskrivna 
vilket gör att han inte glömmer bort dem. Kalle är den enda som säger att han ibland 
använder noter som ett kreativt verktyg inom låtskrivande. Noterna används då för att 
frambringa nya rytmiska idéer. 

5.5  Summering av resultat

Metoderna som informanterna använder består dels av förberedande arbete i form av att 
observera tonart, tonmaterial, omfång och återkommande mönster, men också av olika 
uppdelningar samt varierande sätt att hantera problem i notbilden. Det framgår även 
metoder där notbilden kopplas till en skala med en specifik position på gitarrhalsen. 
Likheter visar sig i svårigheter relaterade till tonmaterial, rytmläsning och intervall. 
Inom dessa områden upplevs dock det svåra på kvalitativt skilda sätt. Informanternas 
svårigheter kan även kopplas till hjälplinjer och till gitarrens konstruktion. 
Notanvändningen är hos vissa informanter koncentrerad till undervisningen i skolan 
medan den i andra fall utgör ett hjälpmedel på fritiden för att skriva ner och skapa musik 
samt för att lära sig musik som inte finns fritt tillgänglig att lyssna på. 
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6   Diskussion   

I resultatet framgår både likheter och tydliga skillnader mellan de fem informanterna. I 
diskussionen kommer nu deltagarnas metoder, svårigheter och användning av noter 
diskuteras i relation till varandra med koppling till tidigare forskning och egna 
erfarenheter. Metoderna kommer även att problematiseras och sedan följer några 
avslutande kommentarer med slutsatser som dras utifrån studien som helhet. Mina egna 
erfarenheter har naturligtvis mindre tyngd och en mer underordnad roll i jämförelse med 
den tidigare forskningen. Anledningen till att egna erfarenheter ändå inkluderas i 
diskussionsdelen är att jag under tolv år som gitarrist haft en hel del samtal kring 
notläsning kopplat till gitarrspel med olika instrumentlärare, medstudenter, elever och 
VFU-handledare. Mina personliga tankar och erfarenheter kan kanske därför bidra med 
ytterligare perspektiv i diskussionen.

6.1  Reflektioner kring elevernas metoder och tidigare forskning                                          

Johan och Peter har tydliga strategier i form av att observera tonarten och att dela upp 
stycket i mindre delar. Det finns tydliga skillnader i hur de väljer att dela upp stycket. 
Johan tittar dessutom efter återkommande mönster i notbilden, vilket Blix (2006) och 
Kopiez och Lee (2008) framhäver som betydelsefullt. Peter beskriver hur han tar två 
takter åt gången och föredrar att jobba på det sättet, det vill säga att systematiskt dela 
upp någonting. Han stannar sedan upp på de ställen i notbilden där det blir problem och 
repeterar den takten där problemet uppstår innan han fortsätter med stycket. Johan 
börjar med fyra takter och beskriver hur han backar tillbaka i stycket om något skulle bli 
fel. Han repeterar alltså inte endast den eller de takter där det uppstår problem utan han 
vill få delen att sitta som en helhet. I studien gjord av McPherson (1994) noterades det 
att Peters strategi vid problem var vanligt förekommande medan det endast vid två 
tillfällen visade det sig att elever gick tillbaka och repeterade längre fraser för att kunna 
spela stycket korrekt som Johan gjorde. Det intressanta är att varken Johan eller Peter 
verkar relatera tonarten med tillhörande tonmaterial till en skala på gitarrhalsen utan de 
uppfattar snarare tonerna som fristående beståndsdelar. McPherson (1994) talar om hur 
notläsningen kan förbättras med hjälp av införandet av vissa strategier, däribland att 
observera tonarten. Även om Peter och Johan säger att de observerar tonarten verkar det 
inte som om de relaterar den till något. Gudmundsdottir (2010) nämner avkodning och 
motorisk respons som viktiga förmågor men framhäver att interaktionen mellan dessa är 
viktigast för att uppnå ett gott resultat. I både Peters och Johans fall verkar det som att 
interaktionen mellan notbilden och instrumentet saknas. 

Johan nämner också en tydlig strategi som skiljer sig från övriga deltagare, nämligen att 
skriva ner tonernas namn i form av bokstäver under notvärdena i notbilden. 
Anledningen är enligt Johan att det underlättar notläsningen då han har svårt för 
tonmaterialet. Johans tidigare erfarenheter av trummor gör att han upplever rytmläsning 
som väldigt enkelt i jämförelse med att läsa ut tonerna. Peter säger att han har svårt för 
stora intervall vilket ger honom problem med fingersättningen och han nämner också 
rytmläsningen som en svårighet. Utanför skolan använder inte Peter notläsningen utan 
musicerar istället utifrån sitt gehör i kombination med notationsformen tabulatur. En av 
tabulaturens nackdelar är enligt Harrison (2010) att den inte innehåller någon 
rytmnotation. 

23



Mikael gör en detaljerad analyserar av stycket och lägger fokus på de svåra delarna 
innan han börjar spela. Jag uppfattar det som att han har en förmåga att ögna igenom 
stycket och upptäcka eventuella svårigheter. De svåra partierna går han sedan igenom 
för sig själv innan han försöker spela stycket i sin helhet. Mikael är den som klarar 
notexperimentet bäst och på kortast tid, vilket kan bero på analysen han gör i början. 
Blix (2004) menar att tillvägagångssätt som kombinerar sammansatta och analytiska 
metoder bör eftersträvas i arbetet med notläsning. Hon skriver också att en duktig 
notläsare bland annat bör kunna överblicka längre förlopp och se större sammanhang. I 
min mening är det precis så Mikael arbetar. Han uppger också att han analyserar 
styckets omfång och tonmaterial samtidigt som detta kopplas till en skala med en 
specifik position på gitarrhalsen. Mikael berättar också hur han tittar efter 
återkommande mönster, något som både Blix (2006) och Kopiez och Lee (2008) 
nämner som en betydelsefull del i arbetet med notläsning. Han spelar stycket felfritt 
vilket förmodligen beror på hans förmåga att visuellt förstå vilka delar i notbilden som 
behöver fokus innan stycket spelas i sin helhet. Noterna använder Mikael bland annat 
som ett hjälpmedel för att kunna skriva ner musikaliska idéer i form av solofraser som 
han kommer på när han musicerar. För Mikael stannar alltså inte notanvändningen i 
skolan utan den finns med honom även när han musicerar hemma. 

Kalle och Håkan spelar hela stycket på en gång, men deras sätt att hantera problem 
varierar. När Håkan får problem försöker han fortsätta samtidigt som han 
uppmärksammar eventuella problem och blickar samtidigt framåt i notbilden. 
Gudmundsdottir (2010) menar att något som utmärker en duktig notläsare har att göra 
med förmågan att kunna blicka framåt i notbilden. Kalle stannar istället upp där det blir 
problem och repeterar den specifika takten där problemet inträffat. Kalles och Håkans 
skilda sätt att hantera problem kan kopplas till McPherson´s (1994) studie där det 
noterades hur eleverna vid misstag oftast valde att antingen fortsätta spela eller repetera 
de takter där misstagen inträffat för att sedan fortsätta med stycket. Både Kalles och 
Håkans notläsning flyter på bra och de kan relatera notbilden till en skala med en 
specifik position på gitarrhalsen. Håkan nämner att tonerna på gitarrhalsen och 
oregelbundna intervall kan ställa till problem. Gudmundsdottir (2010) menar att en 
förståelse för musikaliska strukturer är mer effektivt än att kunna identifiera enskilda 
toner och att duktiga notläsare har en större förmåga att läsa av och direkt översätta 
toner som en del av exempelvis en fras eller en skala. I Håkans fall handlar det kanske 
om att bättre kunna orientera sig inom en skala på gitarrhalsen och tänka mer utifrån 
intervall istället för individuella toner. Han beskriver dessutom att användandet av noter 
främst sker vid tillfällen då det han ska lära sig inte finns fritt tillgängligt att lyssna på. 
Detta kanske inte sker så ofta eftersom det idag är möjligt att snabbt söka efter och hitta 
inspelade versioner av väldigt mycket musik. Om man vill lära sig en specifik låt är det 
idag väldigt lätt att söka efter just den låten via t.ex Spotify eller Youtube. 

När Kalle får frågan om vad som är svårt med att läsa noter på gitarr nämner han 
faktumet att det står noterat i G-klav. Han menar att notering i F-klav är mer familjärt 
för honom. Kalle kopplar inte strategierna till någon speciell lärare eller 
undervisningssituation men nämner att han har fått en del tips från basläraren när det 
kommer till att dela upp och bryta ner svåra takter. Det kanske skulle kunna vara så att 
Kalles baslektioner har präglats mer av kontinuerlig notläsning, vilket har skapat en 
trygghet och säkerhet i att läsa F-klav i motsats till G-klav. Han nämner även en annan 
svårighet i form av hjälplinjer i notplanet, vilket också Harrison (2010) nämner i hans 
beskrivning av notläsningsutmaningar som är specifika för gitarrister.
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6.2  Personliga reflektioner 

Peter och Johans notläsning upplever jag inte som effektiv. Personligen tycker 
jag att kopplingen mellan tonart och en skala på gitarrhalsen bidrar med ett 
sorts ”facit” på vilka toner som möjligen ingår i stycket. Problemet med Johans 
strategi där han skriver ut tonernas namn med bokstäver är att han förmodligen 
inte utvecklar sin förmåga att läsa noter utan istället hittar en metod som gör att 
han slipper lära sig det. Metoden kanske hjälper honom att spela stycket för 
stunden men bidrar inte till hans förståelse för tonmaterialet i notplanet. Peters 
problem med stora intervall och fingersättning hade kanske underlättats om 
intervallen kunde relateras till antalet steg i en skala på gitarrhalsen och hans 
användande av tabulatur som notationsform kanske medför att han inte 
upplever rytmnotation som något han har användning för. 

Det är samtidigt instrumentlärarens uppgift att behandla notläsning under 
lektionstillfällena som en del av det centrala innehållet i undervisningen. En 
avvägning kan dock göras från instrumentlärarens sida gällande hur mycket tid 
som ska spenderas på respektive innehåll. Det är svårt för mig att avgöra hur 
mycket tid som lagts på notläsning under informanternas lektioner då jag inte 
följt dem under en längre tidsperiod. I vissa fall kan jag ändå få uppfattningen 
om att notläsningen möjligen skulle behövt uppta mer tid under 
instrumentlektionerna. Johan nämner likt Peter att han inte använder notläsning 
utanför skolan och hur han ser på notläsning som ett hjälpmedel men att det 
endast är nödvändigt att lära sig i ett yrke som professionell musiker.
Uppfattningen kan på ett sätt möjligen hämma Johan från att lära sig noter. Han 
kanske redan har bestämt sig för att inte bli professionell musiker, vilket gör att 
inte upplever notläsningen som nödvändig och därför väljer han en enkel 
lösning på problemet. Blix (2006) påpekar att vi alla har olika strategier när vi 
läser noter. Hon skriver att var och en automatiskt väljer det som går snabbast 
och skapar minst besvär. Johan uppger att denna metod kommer från honom 
själv som en slags egen påminnelse. Det kan vara ett snabbt och enkelt 
strategival från Johans sida, som enligt mig inte gynnar hans förmåga att läsa 
noter. Strategivalet kan därmed vara relaterat till Johans uppfattning av 
notläsning.

Mikael verkar skapa sig en överblick av notbilden för att sedan ta itu med 
problemen direkt. Hans kontinuerliga användning av noter kan säkert till viss 
del ha bidragit till en ökad säkerhet och att han utvecklat väl fungerande 
metoder som jag finner svåra att problematisera. Det kan också vara 
betydelsefullt att Mikael fått mycket tips och idéer från sångläraren. Intressant 
är det faktum att gitarrläraren inte får uppmärksamhet när jag frågar honom om 
var hans metoder kommer ifrån. Notläsningen har kanske fått ett större fokus 
under Mikaels tidigare sånglektioner än den får under de nuvarande 
gitarrlektionerna eller har metoderna från sångläraren helt enkelt fungerat bättre 
för honom.

Kalles problem med noteringen i G-klav jämfört med F-klav får mig också att 
fundera på hur området notläsning har behandlats på baslektionerna jämfört 
med gitarrlektionerna. Håkans upplevda svårigheter med oregelbundna intervall 
skulle kunna kopplas till hans osäkerhet på tonernas placering på gitarrhalsen. 
Frågan är om han relaterar tonerna till intervall i skalan när han spelar eller om 
han bara ser dom som fristående toner. Personligen tror jag att notläsningen 
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gynnas av att tonerna i notbilden kan relateras till intervall inom skalan, vilket 
gör att du då inte behöver översätta varje tonnamn till en specifik plats på 
gitarrhalsen. 
 
6.3  Metodkritik
   
Det visade sig vara en bra strategi att ha öppna och reflekterande frågor sist i 
intervjuguiden. Samtliga informanter verkade mot slutet av intervjun känna sig trygga 
och bekväma i att tänka mer fritt eftersom det uppstod en hel del intressanta samtal. Om 
studien hade genomförts på nytt skulle jag försökt ha lite mer tid mellan varje intervju. 
Det var svårt nu eftersom min tid var begränsad och informanterna hade dessutom en 
del projekt på skolan som även begränsade deras tid. En dag fick jag exempelvis ha två 
intervjuer ganska tätt inpå varandra vilket gjorde att jag kände mig lite ofokuserad 
eftersom det tar på krafterna att genomföra intervjuer. I efterhand märkte jag också att 
vissa svar som framkom i intervjuerna kunde ha följts upp bättre, vilket förmodligen 
hade gett mig fler intressanta diskussioner. Studiens begränsning i att urvalet endast 
utgörs av manliga informanter kan också diskuteras. Personligen tror jag inte att det 
hade uppkommit några påtagliga skillnader mellan manliga och kvinnliga informanter, 
däremot kan mitt sätt att tillfråga informanterna ha påverkat själva urvalet. När samtliga 
gitarrelever tillfrågades samtidigt under ett och samma tillfälle kan det ha medfört att 
elever som upplevde en viss osäkerhet när det kommer till notläsning inte vågade ta 
plats och anmäla sitt intresse om att delta i studien.     

6.4  Avslutande kommentarer

Notläsning är en komplex färdighet som innehåller många delmoment och 
kräver övning kombinerat med bra strategier för att kunna bemästras. Blix 
(2004) relaterar notläsning till språk och menar att det, likt språkinlärning, 
kanske är tillvägagångssätt som kombinerar sammansatta och analytiska 
metoder som bör eftersträvas i arbetet med notläsning. I föreliggande studie 
framgår det att samtliga deltagare uppfattar noter som någon form av 
kommunikation eller språk, men det är inte alla som använder sig av tydliga 
analytiska metoder i samband med deras notläsning. De deltagare som kunde 
relatera notbilden till en skala med en tydlig position på gitarrhalsen hade ett 
bättre flöde i notläsningen i motsats till de deltagare som behandlade tonerna 
individuellt. Notläsningen blev riktigt bra och effektiv när detta kombinerades 
med ett tydligt förarbete i form av en analys av notbilden. 
Förarbetet bestod då av att titta på olika delar, mönster och eventuella 
svårigheter, med andra ord så skapades en sorts helhetsbild av stycket. Det gick 
också bra för de deltagare som hade fått tydliga tips och strategier med sig från 
sina lärare. 

Jag tror att det är viktigt att sträva efter en undervisning där notläsningen bygger på att 
utveckla analytiska förmågor och därmed kunna se och läsa noter som en del av något 
större exempelvis en fras eller ett ackord. Notläsningens fokus och tid tror jag dock 
varierar beroende på lärare. Hur elever uppfattar notläsning kan möjligen påverkas av 
hur notläsningen framställs och behandlas av lärare i undervisningssituationen. När det 
kommer till notläsning på gitarr är det nog viktigt att ha en dialog med eleverna kring 
strategier och konsekventa sätt att hantera noter utifrån och med koppling till gitarrens 
uppbyggnad.
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6.5  Förslag till vidare forskning 

Till sist vill jag uppmana till vidare forskning inom området. Det hade dels varit av 
intresse att göra mer omfattande studier och försökt kartlägga fler strategier och 
problemområden när det kommer till notläsning på gitarr. En annan intressant aspekt är 
att undersöka hur notläsning uppfattas och behandlas hos yngre elevgrupper i andra 
skolformer. Det hade möjligen också varit betydelsefullt att studera hur notläsning 
behandlas av lärare under instrumentlektioner. Enligt mig är detta relevanta frågor att 
undersöka och diskutera för att kunna utveckla samt öka kvalitén inom 
musikundervisningen.   
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Intervjuer

Intervju med Peter, 2017-04-03.

Intervju med Johan, 2017-04-05.

Intervju med Mikael, 2017-04-05.

Intervju med Kalle, 2017-04-06.

Intervju med Håkan, 2017-04-06.

Video-dokumentationer av notläsningsexperimentet

Video-dokumentation med Peter, 2017-04-03.

Video-dokumentation med Johan, 2017-04-05.

Video-dokumentation med Mikael, 2017-04-05.

Video-dokumentation med Kalle, 2017-04-06.

Video-dokumentation med Håkan, 2017-04-06.   

29



Bilagor
Bilaga A

Instrument eller sång 1, 100 poäng 

Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 9 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4—5 samt musicerande inför 
publik. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång.
 
Kurskod: MUSINS01S
 
Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 9 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4—5 samt musicerande inför 
publik. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång.
 
Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 
• Spel eller sång efter noter och på gehör. 
• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 
• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 
• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder. 
• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård,     

alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. 
• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av  

program och medverkande, scennärvaro. 
• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och 

elsäkerhet vid instrumentalspel eller sång.  (Skolverket 2011)
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Bilaga B 
Notbild
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Bilaga C 
Intervjuguide

Metoder och verktyg

Tänker du på något innan du börjar spela? 

Hur går du till väga för att läsa en notbild? 

Jobbar du med olika delar? 

Varför gör du som du gör? Var/Hur har du lärt dig det? Från vem kommer metoden?

Lätt respektive svårt

Vad är svårt med att läsa noter på gitarr? 

Uppfattningar om Notläsning

Hur ser du på notläsning? Vad betyder notläsning för dig? Hjälper den dig på något sätt? 
Hur?

Hur använder du noter? På vilket sätt? I vilka situationer?

Använder du dig av notläsning utanför instrumentlektionen? När då? I vilket 
sammanhang?

Varför ska jag lära mig att läsa noter?
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Bilaga D 
Förfrågan och information vid genomförande av intervju/experimentundersökning 
rörande reflektioner kring notläsning på gitarr.

Hej!

Jag heter Christoffer Gustafsson, är musiklärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö 
och läser just nu sista terminen av den 5-åriga utbildningen. Mitt examensarbete 
kommer att handla om gitarrelever på estetiska programmet och deras reflektioner kring 
notläsning.

Jag skulle därför vilja träffa några gitarrelever för ett notläsningsexperiment med en 
uppföljande intervju där jag och eleven kommer att samtala om själva experimentet. 
Samtalet kommer att handla om elevernas tankar, metoder och åsikter. 
Notläsningsmomentet kommer att spelas in med videoupptagning för att sedan utgöra 
ett samtalsunderlag till den uppföljande intervjun. Intervjusamtalet kommer också att 
spelas in och utgöra grundmaterialet i mitt arbete.

I mitt arbete kommer jag att eftersträva största möjliga konfidentialitet genom att lagra 
materialet så att det bara är åtkomligt för mig. Materialet kommer inte att spridas utan 
bara användas i samband med min studie. Arbetet utformas så att skolan och elevernas 
identitet inte går att spåra.

Deltagandet är helt frivilligt och arbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.

Kunskaper om gitarrelevers tankar och metoder rörande notläsning är betydelsefullt 
både för mig som blivande lärare och för andra gitarrlärare. Därför ber jag om din 
tillåtelse att kontakta lärare och elever på din skola för detta projekt.

Vänliga hälsningar, Christoffer Gustafsson

Kontaktuppgifter:

Student: Christoffer Gustafsson, 0734-442821,cgucg09@student.lnu.se

Handledare: Olle Zandén, 070-5281353, olle.zanden@lnu.se
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