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Abstract 
This paper aims (i) to investigate what strategies and methods guitar students at the 

Swedish aestethic programme use when they play notes after a specific score , and (ii) 

to find out what they think is easy or hard about reading music.  

 

The method of this paper is an experiment combined with an interview with 5 students.  

The purpose of the interview is to find out what the students think they use for methods 

and strategies when they play guitar after a score.The purpose of the experiment is to 

see how they solve the task to play after a notepaper and to compare what they think 

they do to what they actually are doing. The theory I am using in this paper is Donald 

Schöns and Bengt Molanders theory about “knowledge in action”. 

 

The results show that the many students use different strategies and methods to solve 

the notebound task. The strategies and methods they use are: a) playing within a so 

called “box”, b) the use of octaves to find the right tones, c) the usage of open strings, 

and d) memorizing techniques. They also find it easier to read notes that are close to 

each other and therefore they think it is harder to read notes that are further away from 

each other. They also find it harder to read notes that are not in the scale. 

 

 

Nyckelord 
Notläsning, Gitarr, Gitarrister, Estetiska programmet, Kunskap i handling, Strategier, 

Metoder, Musik 

 

Tack 
Tack till eleverna som valde att ställa upp i denna undersökning. 
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1  Inledning och syfte 
Gitarr är ett vanligt instrument bland eleverna på gymnasiets estetiska program. Det är 

ett instrument som kan användas som både ackord- och melodinstrument. Ackord och 

melodier kan varias på många sätt då gitarrens konstruktion möjliggör att en ton kan 

spelas på flera positioner än en.  

       När jag under min andra VFU-period höll i gitarrlektioner och eleverna ombads att 

spela en melodi efter noter lade jag märke till att de flesta elever tyckte att det var en 

svår uppgift. De flesta elever verkade använda sig av olika metoder för att hitta på 

gitarrhalsen. En del använde vissa fingerpositioneringar de hade lärt in sig tidigare, 

andra letade efter tonerna och hittade nya fingersättningar. En del partier i notbilden 

verkade vara enklare för eleverna att spela medan andra partier verkade vara mycket 

svåra för eleverna. Det jag senare har börjat att fundera på är vilka strategier och 

metoder elever använder sig av när de ska avkoda och spela gitarr efter en enkel notbild. 

Det är det som jag i denna uppsats kommer att undersöka. 

       Anledningen till att jag har valt att fördjupa mig inom detta område är att det 

kommer vara till nytta i min egen roll som instrumentlärare i framtiden. Det är säkert 

även till nytta för andra gitarrlärare som ges möjlighet till att ta del av denna uppsats om 

hur elever tänker när de spelar och kan innebära ett kunskapsbidrag till musiklärarfältet. 

Kunskap om elevers strategier och metoder vid notläsning på gitarr kan vara till hjälp 

för lärares val av undervisningsinnehåll eller utlärningsmetoder. Att sätta sig in i hur 

andra elever tänker och hur de omsätter sin kunskap i handling är en bra utgångspunkt 

för att möta eleven där den befinner sig kunskapsmässigt och utveckla nya 

tankestrategier därifrån. 

1.1 Syfte  
Syftet är att få kunskap om vilka strategier och metoder gitarrelever på gymnasiets 

estetiska progam använder för att spela efter notbild på gitarr 

-Vilka strategier och metoder använder sig eleverna av för att spela efter noter på gitarr? 

– Vad tycker eleverna är lätt respektive svårt med att spela efter en given notbild?  
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2 Bakgrund 
Alla elever som har valt att läsa musik som inriktning på gymnasiets estetiska program 

läser kursen Instrument eller sång 1 (Skolverket 2011). Kursbeskrivning finns med i 

Bilaga 3.  De elever som läser kursen får själva välja vilket instrument de vill spela i 

kursen eller om de vill ha sång.  

       Noter och notbilder skall behandlas enligt kursplanen och står med i både ämnets 

syfte och centrala innehåll. Dessutom läggs det olika betoning på vilken nivå av 

musicerande efter noter som eleven kommer att bedömas efter. För att nå betyget E och 

C skall eleven spela, avkoda och realisera en enkel notbild på sitt instrument med viss 

säkerhet. För betyget A krävs det dock att eleven avkodar och realiserar den enkla 

notbilden a prima vista med säkerhet. Nationalencyklopedins definition av a prima vista 

innebär att utan förberedelse kunna spela eller sjunga ett musikstycke direkt ifrån 

notbladet (Nationalencyklopedin 2015). Lehman (2002) menar dock att a prima vista är 

ett tvetydigt begrepp då många musiker är oeniga om ordets innebörd. Vissa musiker 

menar att a prima vista, liksom nationalencyklopedin förklaring, innebär att ett 

musikstycke framförs och läses direkt ur notbilden utan förberedelse. Andra musiker 

menar på att a prima vista innebär genomspelningar av notbilden efter flera omfattande 

förberedelser (ibid.). 
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3  Tidigare forskning 

3.1 Gitarrens konstruktion 

Harrison (2010) redogör för gitarrens konstruktion samt de svårighet som gitarrspel kan 

innebära. Enligt Harrisons resonemang har gitarren för det första inte vita och svarta 

tangenter likt ett piano. Det innebär att gitarristen måste lära sig avstånden för hela och 

halva tonsteg. För det andra så finns tonerna på flera positioner än ett på gitarrhalsen, 

med undantag för de fyra lägsta och de fyra högsta tonerna på en normalt stämd gitarr.  

Gitarrens mitt-ton c1 kan spelas på 5 positioner vilket illustreras i bilden nedan. 

 

Bild över alla positioner tonen c1 har på gitarrens hals. 

 

Tonintervallen mellan strängarna är heller inte identiska. Av gitarrens sex strängar råder 

intervallet en ren kvart mellan fem av dessa. Undantaget är intervallet mellan den andra 

och den tredje strängen, även kallade B- och G-strängen, där intervallet stor ters råder. 

Det innebär att gitarristen måste ta detta undantag i beaktande när hen rör sig mellan 

andra och tredje strängen (Harrison 2010).  

       Harrison (2010) skriver att de enklaste tonarterna för dem som är nybörjare som 

gitarrister är korstonarterna G-, D-, A- samt E-dur vilket gör att gitarren i detta läge 

försvårar samspel med instrument som normalt rör sig inom b-tonarterna, som t.ex. 

klarinett, saxofon och trumpet. Vanliga ackordgångar inom b-tonarterna kräver därmed 

en större teknisk skicklighet än att spela i korstonarterna (Harrison 2010). 

3.2 Gitarrister och notläsning. 
Harrison (2010) skriver att notering för gitarr vanligtvis sker i G-klav. Gitarren är även 

ett transponerat instrument. Det vill säga att gitarren klingar en oktav under det som är 

noterat. Det är heller inte helt ovanligt att noterade ackord sträcker sig utöver flera 

hjälplinjer med breda klanger vilket också medför utmaningar i notläsning.  Eftersom att 

de flesta tonerna på gitarrhalsen går att spela på flera positioner innebär detta även att 

gitarristen måste fatta beslut om vilken fingersättning hen skall ha när hen spelar efter 

noter (Harrison 2010).  

       Harrison (2010) skriver att många gitarrister istället använder sig av gitarrtabulatur 

som ett verktyg vid inlärning. Tabulatur visar på vilka band och strängar gitarristen 

skall spela. Tabulatur har dock nackdelar. Det visar inte på rytmen om det inte är så att 
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den är skriven i samband med rytmnotering. Den visar heller inte på vad tonerna heter. 

Tabulatur är i de flesta fall även upp-och-nervänd. (Harrison 2010)  

       I Lucy Greens bok How popular musicians learn (2002) utforskar hon hur personer 

som identifierar sig som populärmusiker lär sig att spela musik och instrument. I boken 

framkommer att informanterna lärde sig att spela genom processer som är både 

medvetna och omedvetna. Några av musikerna i studien använde sig av exempelvis 

noter, tabulatur och ackords/grepptabeller. Det som dock är signifikativt för alla i 

studien är att det skrivna materialet alltid är sekundärt i jämförelse med att lära sig via 

gehör. Undersökningen visar även att kunskaper inom musikteori tenderar att förvärvas 

spritt till den musik som framförs. Att kunskaper i musikteori tenderar att förvärvas 

spritt betyder dock inte att musikerna är medvetna om vad de faktiskt gör när de spelar, 

snarare att de har en tyst outtalad kunskap om vad det är de gör (Green 2002: 97-98). 

       Ericsson & Lindgren (2011) skriver att populärmusiken idag har en stor plats i 

skolverksamheten samtidigt som den också är en stor del av ungdomskulturen.  Gitarren 

är ett av de instrument som traditionellt förknippas med västerländsk populärmusik. 

Utövandet av populärmusik sker både i den formella skolmiljön men också i den 

informella miljön. Utanför skolan lär sig eleverna att spela via andra 

informationskanaler där de metoder som används i skolan för utlärning i musik inte 

alltid överensstämmer mot de andra metoder som erbjuds utanför skolan (Ericsson & 

Lindgren 2011: 13-14). 

 

3.3 Notläsning och tabulatur 
Detta avsnitt belyser de mest vanligt förekommande metoder som finns för att 

nedteckna musikaliskt material för gitarrspel: noter och gitarrtabulatur. Meningen är 

inte att framställa den ena metoden som bättre än den andra, då båda system har sina 

för- och nackdelar, utan att visa på de två olika metoder som gitarrister använder sig av 

för att spela nedskriven musik.  

Gaare (1997) skriver att det traditionella västerländska systemet för att notera musik i 

grunden är uppbyggd på en diatonisk skala med sju toner per oktav: C-dur skala. Varje 

linje i det traditionella notsystemet har en alfabetisk bokstav med namn: A till G. Detta 

system uppkom år 1020 men hade dock bara fyra notlinjer till en början, senare tillkom 

en femte notlinje. Det var dock vid införandet av de resterande fem kromatiska tonerna 

som brister i notsystemet visade sig. Tidigare utgick notlinjerna ifrån 

klaviaturintrumentets vita tangenter men när svarta tangenter lades till räckte inte längre 
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notlinjerna och därför infördes kors och b-förtecken på notlinjerna för att markera dessa 

toner. Det traditionella notsystemet utgår alltså från början ifrån klaviaturens 

uppbyggnad (Gaare 1997). Enligt Harrison (2010) medför detta ett problem för bland 

annat gitarrister som i vissa fall har många positioner att välja mellan när de skall spela 

en ton, jämfört med pianot där en ton enbart kan återfinnas på en position (Harrison 

2010). Gaare (1997) skriver att det alltid har funnits ett behov för system som mer direkt 

representerar det som skall spelas där mindre mental ansträngning är nödvändigt vilket i 

gitarristers fall innebär tabulatur. Gitarrtabulatur har dock vissa nackdelar. 

Gitarrtabulaturen visar inte vilken rytm som skall spelas och det visar heller inte på 

tonernas namn (Gaare 1997). 

       Gaare (1997) beskriver ytterligare en nackdel med tabulatur som är att de som 

musicerar på andra instrument än gitarr inte kan läsa det för sitt eget instrument. Gaare 

förklarar att en anledning till att vanlig notation är standard i den västerländska musiken 

är att transponering till olika notationssytem är svårt och tidskrävande. Dock har 

datoriseringen av notation gjort processen mycket enklare vilket medfört att tabulatur 

blivit allt vanligare, speciellt för gitarrister. Redan år 1997 bestod 25 % av den noterade 

popmusik som fanns av gitarrtabulatur (Gaare 1997). 

 

3.4 Notläsningsförmågor 
Kopiez & Lee (2008) har i studien Towards a general model of skills involved in sight 

reading music undersökt vilka mentala förmågor som är viktiga för att spela a prima 

vista, att spela direkt ifrån en notbild. I undersökningen deltog 56 pianister och 

författaren hade sin utgångsteori i att a prima vista – läsning är en komplex färdighet 

som endast kan förklaras med kognitiva variabler och övningsfärdigheter. I studien 

framkom att spel efter en notbild kräver förmågan att kunna omsätta information till 

motoriskt utförande, ett auditivt minne och samt mental hastighet (Kopiez & Lee 2008: 

56-57). Även Gudmunsdottir (2010) menar på att musicerande efter noter kräver att 

flera simultana förmågor arbetar samtidigt. Dessa är: kodning av visuell information, 

motorisk respons och visuell-motorisk integration (Gudmunsdottir 2010:332). För att 

dessutom spela på en expertnivå så krävs det att den som spelar har börjat öva på 

notläsning i ung ålder samt att hen har en biologiskt medfödd hög mental hastighet 

(Kopiez & Lee 2008: 56-57). 

Att det förekommer att elever inte kan läsa noter eller att de läser noter på en väldigt låg 

nivå är inte så ovanligt. Enligt Gudmunsdottir ligger en förklaring i att notläsning är en 
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komplex aktivitet med ett flertal faktorer som kan orsaka problem på vägen till ett 

flytande spel efter noter (Gudmunsdottir 2010: 333). 

 

3.5 Strategier i musicerande 

KG Johansson (2004) har i sin studie What chord was that? A study of strategies among 

ear players in rock music undersökt sex gehörsmusikers strategier för att lära sig 

ackordsprogressioner ifrån tre olika låtar. I undersökningen deltog två gitarrister, två 

keyboardister samt två basister. De tre låtarna var skrivna och inspelade specifikt inför 

studien. Informanterna hade aldrig hört dem tidigare. Studiens resultat visar på att 

deltagarna använde sig av följande metoder för att lära sig ackordprogressionerna: 

Lyssning efter harmoniska formler: Informanterna hade lättare att lära sig de 

ackordsprogressioner som de var förtrogna med sedan tidigare.  

När ackordprogressionerna inte var lika de harmoniska formler de var förtrogna med 

använde de istället följande strategier: 

Lyssnande efter ”sound” och instrumentklanger: Till exempel ljudet av en öppen 

bassträng eller ett öppet D-ackord på gitarren som har en karismatisk klang på 

instrumentet. 

Lyssnande efter bastoner: Informanterna försökte att höra vilket intervall som bastonen 

hade mellan de olika ackorden. 

Lyssnande efter melodin: Informanterna använde här delar ur melodin för att identifiera 

ackordprogressionen. 

Det som även framkom i studien var att informanterna använde följde spelstrategier för 

att lära sig låtarna: 

Spela genom att söka efter bastonerna: När informanterna var osäkra på ackorden 

orienterade de efter bastonerna i ackorden på instrumentet genom att spela tills det lät 

rätt. 

Spela genom att bygga ackorden efter bastonen: När informanterna väl funnit bastonen 

så försökte de att bygga rätt ackord med bastonen som utgångspunkt. 

Spela genom att omedelbar inlärning: Informanterna repeterade oftast samma misstag 

vid samma tidpunkt i låten. Johansson drar här slutsatsen att informanterna direkt lärt 

sig och memorerat vad de gjort då de begår samma ”misstag” flera gånger om 

(Johansson 2004: 97-98). 

       Lars Lillistam tar i sin artikel Att spela på gehör (1997) upp fem metoder för att 

minnas musik utöver noter. (1) Auditivt minne innebär att utövaren tar in musiken och 
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memorerar den via hörseln för att sedan kunna återskapa den på instrumentet.  

(2) Visuellt minne innebär att utövaren minns hur det ser ut när hen spelar på 

instrumentet exempelvis fingerpositioner på gitarrens greppbräda, skalor eller ackord. 

Lilliestam beskriver dessa minnen som former mönster eller gestalter eller mönster i 

grepptabeller för instrumentet då tabulatur blir ett visuellt minne. (3) Taktila och 

motoriska minnen är det som gör att vi minns hur det känns att spela. Det vill säga att 

det vi gör på instrumentet lagras som muskelminne i hjärnan. När utövaren lär sig att 

spela exempelvis en skala eller ett ackord så programmeras dessa fingervägar in i hjärna 

och ger på ramar för vad utövaren kan spela. Det blir därför alltid svårare för utövaren 

att spela musik som ligger utanför dessa fingervägar. (4) Verbalt minne innebär att olika 

företeelser som ackord, låtar, toner och andra musikaliskt relaterade begrepp får ett 

namn liksom härmandet av musikaliska ljud. (5) Musikaliska kartor innebär att 

utövaren relaterar det musikaliska förloppet med egna personliga bilder både av och till 

musiken. Dessa musikaliska kartor kan manas fram när utövaren spelar och fungera som 

en minneshjälp (Lilliestam 1997: 76-77). 

Lilliestam påpekar även att dessa fem metoder inte fungerar som isolerade företeelser 

utan fungerar i en kombination med varandra när en person skall lära sig musik. Noter 

är även en metod för att lära sig musik och fungerar som visuellt minne men Lillistam 

syftar här främst på utövare som inte kan läsa noter (Lilliestam 1997: 76-77). 

      Furnes lyfter i sin artikel Musikk og tilpasset opplæring – om å kunne spille på flere 

strenger (2009) fram olika intelligenser samt subintelligenser som används inom musik. 

De som används är språklig, logisk-matematisk, personlig, social, rumslig, musikalisk 

samt kroppskinetisk intelligens. Dessa intelligenser innehåller i sin tur subintelligenser 

som samverkar med varandra. Till att börja med är det viktigt att göra skillnad på en 

disciplin och en intelligens. En disciplin är ”kulturellt organiserad av aktiviteter” 

(Furnes 2009: 118) medan en intelligens är en bio-psykologisk faktor (ibid.) En 

disciplin kan därför innehålla flera intelligenser. Till exempel omfattar uppgiften att 

framföra ett musikstycke mer än enbart en musikalisk intelligens och kräver också en 

kroppslig-kinetisk intelligens som krävs för att kunna spela. Att framföra ett 

musikstycke innefattar också en social intelligens som är nödvändig om stycket skall 

framföras ihop med flera människor (ibid.) 

       Furnes (2009) poängterar även att en person som exempelvis har en hög musikalisk 

intelligens inte automatiskt är bra inom disciplinen då denna omfattar flera intelligenser. 

Detta innebär också att motsatta förhållandet råder. En person som behärskar disciplinen 
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har inte automatiskt en hög musikalisk intelligens (Furnes 2009: 117-119).  

       Detta innebär med koppling till denna undersökning att en elev som besitter en hög 

färdighet i sitt gitarrspel inte nödvändigtvis har lika hög färdighet i att läsa noter. Eller 

motsatt förhållande. 

       Furnes (2009) skriver att om en disciplin innefattar flera intelligenser så innefattar i 

sin tur en intelligens flera sub-intelligenser. När vi lyssnar på musik så innefattar 

lyssnandet en informationsström bestående av flera dimensioner. De dimensioner som 

hjärnan i ett lyssningssammanhang bearbetar är klang, tonhöjd, rytm, dynamik och 

form. Tonhöjd är kopplat till hjärnas sätt att registrera ändringar i ljudets svängningar. 

Rytm är kopplat till hjärnans uppfattningar av perioden mellan ljud i tid. För att uppfatta 

form söker hjärnan efter upprepande strukturer. Hjärnans strävan efter att organisera och 

systematisera melodi och rytm innebär en uppdelning i delar som exempelvis fraser, 

refräng och vers. Vad som av hjärnan uppfattas som ett melodiskt sammanhängande 

motiv beror på hur hjärnan definierar följder av toner. Furnes påpekar att toner som 

klingar nära varandra i tid uppfattas som mer sammanhängande än toner som ligger 

långt ifrån varandra i tid. Detta gäller även toner som ligger nära varandra i tonhöjd, då 

dessa ses som mer sammanhängande än om tonhöjderna är långt ifrån varandra. För att 

skapa en så stark känsla av musikaliskt sammanhang menar Furnes att repetition mest 

effektiva sättet. Repetition i en notbild kan bygga på en exakt repetition av en fras eller 

en varierad repetition. Furnes tar barnvisan Björnen sover som exempel där andra takten 

i barnvisan upplevs som en variation av första takten. Det som repeteras i andra takten 

är det melodiska mönstret och rytmen ifrån första takten medans tonhöjden är 

förändrad. Människan uppfattar dessa förändringar inom dessa dimensioner samtidigt 

som andra är dimensioner är konstanta vilket är ett bevis på att subintelligenser existerar 

(Furnes 2009: 120-121). 

       Musikalisk intelligens samt musikaliska subintelligenser är även relaterade till 

andra intelligenser och subintelligenser. I relationen mellan musik och språklig 

intelligens finns det gemensamma nämnare relaterat till rytm, mönsterigenkänning och 

rytm. Detta gäller även kopplingen mellan musik och matematisk intelligens som där 

exempelvis periodicitet, underdelning, mönsterigenkänning och tonhöjd. Furnes visar 

denna koppling genom en modell: 
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(Furnes 2009: 122).  
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4 Teori  
Då min undersökning handlar om hur elever omsätter kunskaper i handling när de ställs 

inför uppgiften att spela/tolka en notbild har jag valt Molander (1996) och Schöns 

(2009) teorier kring hur kunskap omsätts i handling. När eleverna ställs inför uppgift att 

spela efter en notbild omsätter de tidigare kunskaper i handling för att lösa uppgiften. 

Dessa tidigare kunskaper kan både vara uttalade eller tysta kunskaper. 

 

4.1 Reflektion i handling och reflektion på en handling 

Donald Schön var en amerikansk filosof som på 1970-talet utvecklade en teori kring 

kunskap i handling, reflektion i handling och reflektion på en handling.  

Reflektion i handling utförs vanligtvis över ett problem som behandlas. Frågor som då 

exempelvis kan uppstå är: Kan problemet relateras till tidigare erfarenheter? Vilka 

kriterier används för att bedöma problemet? Vilka metoder använder jag för att lösa 

problemet? Hur angriper jag problemet? När vi försöker att förstå problemet så 

reflekterar vi samtidigt över det vi gjort underförstått i handlingen. Detta är hela 

processen för reflektion i handling (Schön 2009: 49-50).  

       Donald Schön talar även om begreppet reflektion på en handling. Reflektion på en 

handling kan definieras som en aktiv process för att skapa en mening av tidigare 

erfarenheter med syfte att orientera sig för den aktuella handlingen och/eller framtida 

handling eller tänkande (Schön 2009: 49-51). 

       Reflektion på en handling står i kontrast med reflektion i handling. Det innebär att 

den som utför en handling vid ett tillfälle kan justera och ändra sitt sätt att tänka då ny 

information och erfarenheter läggs till (Schön 2009:49-51) 

 

4.2 Kunskap i handling 

Schön beskriver att när en handling utförs så sker det via kunskap som omsätts i 

praktiken.  

När vi i det vardagliga livet utför spontana, instinktiva handlingar visar detta på en viss 

kunskap som vi handlar efter. Oftast kan vi dock inte beskriva hur vi tänker i sådana 

situationer och om vi så försöker att beskriva dessa tankar uppstår det inte alltför sällan 

en opassande förklaring. Den kunskap som ligger bakom sådana handlingar kan 

beskrivas som tyst eller outtalad. Detta betyder dock att vi tänker när vi utför handlingar 

trots att vi inte alltid kan förklara dem i ord (Schön 2009: 51-55). 

       Den svenska professorn i teoretisk filosofi Bengt Molander har i sin bok Kunskap i 
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handling (1996) fortsatt utvecklat teorier kring kunskap i handling och vad kunskap i 

handling innebär. 

Molander (1996) skriver om begreppet tyst kunskap som kortfattat kan beskrivas som 

”vi vet och kan mer än vad vi kan uttrycka i ord” (Molander 1996: 37). Molander 

(1996) betonar även den, enligt honom, konstiga språk- och kunskapssynen som delat in 

kunskaper i ”tysta kunskaper” och ”uttalade kunskaper”. Denna språk och kunskapssyn 

är djupt rotad i vår kultur och visar sig när personer som ”vet bättre” talar om 

”artikulering” och ”beskrivning” (Molander 1996: 38-39). Det finns alltid en klyfta 

mellan beskrivning och den verklighet som beskrivs. För att beskriva en verklighet i ord 

används orden just för att måla upp en så naturtrogen bild som möjligt men det blir 

aldrig en helt korrekt avbildning av verkligheten (ibid: 39). Molander tar upp två 

typexempel på tyst kunskap: Att kunna cykla samt att kunna känna igen ett ansikte. Han 

menar att det är omöjligt att ge en fullständig beskrivning hur man cyklar som går att 

läsa in som sedan gör att man kan kunna cykla direkt. Det är dock helt klart möjligt att 

lära sig att cykla med en dålig beskrivning men att det sedan tränas in. Motsvarande 

regler gäller även för ansiktsigenkänning. Beskrivningar spelar dock ofta en viktig roll 

vid inlärning liksom vid uppövning av skicklighet. Verksamheter är inte helt tysta. 

Ibland behövs det ord. Ansiktsigenkänning och cykling är, som enskilda egenskaper 

utan syfte, i sig oftast meningslösa men de ingår i verksamheter som är meningsfulla. 

Alla kunskaper ingår i komplexa system av handlingar med funktioner, uppgifter syften 

och mål. Det är däremot ofta oklart exakt vad syften och målen är i verksamheten, och 

hur de uppnås. Här spelar språket en central roll för bildning (ibid: 40-41). 

       För att koppla Molanders teori kring att en verklighet inte kan beskrivas i ord menar 

han även på att de regler och teorier som finns i hand- och läro-böcker inom olika 

områden ofta är generellt formulerade. Detta innebär att det blir möjligt att bygga upp 

en teorivärld och experimentera i den. På liknande sätt som det är möjligt att skissa på 

en idé fast att det sker i tankarna istället. Dessa teorivärldar ger dock inte en bild av 

verkligheten utan de figurerar som föreställningar om vad som är möjligt att skapa. 

Dessa regler och teorier värderas av praktikern av vad de fått för resultat vid tidigare 

tillämpningar. Dessa erfarenheter ingår som en del av vad som utgör just kunskap i 

handling (ibid: 157-159). 

       Molander (1996) benämner den person som omsätter kunskap i handling som den 

kunniga praktikern. När den kunniga praktikern ställs inför en ny situation har han även 

kompetensen att konstruera ny teorier och tankestrategier grundade på tidigare 
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erfarenheter. En kunnig praktiker reflekterar även över vad det är han gör när 

handlingen utförs (Molander 1996: 157-159). 
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5 Metod: 

5.1 Val av metod 

May (2013) skriver att om forskaren har ett specifikt fokus i sina intervjuer och 

använder sig av flera metoder är den semistrukturerade intervjun lämplig. (May 2013: 

162-163) En semistrukturerad intervju innebär att frågorna är specificerade men att den 

som intervjuar är fri att utveckla frågorna under intervjun. Denna intervjumetod är 

också lämplig om den som intervjuar söker efter klargöranden eller fördjupningar i 

svaren genom att gå in i en djupare dialog med den som svarar (ibid). 

       I denna undersökning användes en kvalitativ semistrukturerad intervju i anslutning 

till ett experiment. Experimentet var i detta fall att se hur eleverna spelde efter en av 

mig skriven notbild där intresset låg i hur eleverna löste det problem de ställdes inför. 

Anledningen till att jag valde att eleverna skulle spela efter en notbild i undersökningen 

var att jag ville ge ett konkret exempel på en notbunden situation som går att koppla till 

intervjufrågorna. Att enbart genomföra en intervju medför risken att eleverna enbart 

berättar hur de anser sig läsa noter i största allmänhet.  

 

5.2 Kvalitativ metod 
Jag har i denna uppsats använt en kvalitativ metod. Alvesson & Sköldberg (2008) 

skriver att en kvalitativ forskning bättre beskriver människors erfarenheter och 

upplevelser än kvantitativ forskning. En kvalitativ metod synliggör den mångtydighet 

som tolkningsmöjligheter innebär. Den utgår även ifrån studieobjektets perspektiv och 

har som syfte att skapa förståelse kring människors handlande och tänkande. (Alvesson 

& Sköldberg 2008: 17-19)   

 

5.3 Urval 

I min undersökning deltog fem elever. Alla fem elever i undersökningen var män, 18 år 

gamla. Att alla deltagare är män beror på att skolorna jag gjorde undersökningen på 

endast hade manliga gitarrelever. Detta kan medföra att undersökningen ur ett 

könsperspektiv endast blir representativ för manliga gitarrelever. Fyra elever gick på 

skola A och en gick på skola B. Eleverna på skola A gick sista året på gymnasiet och 

den andra eleven på skola B läste andra året på det estetiska programmet. 

Undersökningen är gjord på två gymnasieskolor i södra Sverige.  Anledningen till att 

jag valde elever i gymnasiets senare år i min undersökning var att de läst kursen 

instrument och sång 1 under en längre tid vilket medför att de hade längre erfarenhet av 
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gitarrspel. De borde även i ha arbetat med att spela efter noter en längre tid än om jag 

hade valt elever i årskurs 1. 

 

5.4 Insamling och transkribering av data 

Videoupptagningens syfte var till för att få en bild av hur eleverna gjorde när de spelade 

efter notbilden. Ljudupptagningen var till för höra vad eleverna spelade samt inspelning 

av intervjuerna. Intervjuerna och det som skedde på filmen transkriberades. Vid 

nedtecknande av vad som sagts i intervjuerna använde jag mig av programmet 

oTranscribe.  

       Enligt Kvale & Brinkman (2009) finns det dock problem vid överföring av talspråk 

till skriftspråk. Nedtecknandet av talspråk till skriftspråk blir en avkontextualiserad 

återgivning av en intervju då den till viss del bygger på prioriteringar och tolkningar. 

(Kvale, Brinkman 2009: 193-194).  

 

5.5 Utformande av experimentet och intervjuguiden. 
5.5.1 1Utformningen av notbilden. 

Notbilden är utformad i notskrivningsprogrammet Finale (2009). Utförandet av 

notbilden är dels kopplad till kursplanen för Instrument eller Sång 1 (Skolverket 2011). 

I kunskapskraven för kursen står det att eleven skall kunna spela efter en ”enkel notbild” 

(Skolverket 2011). Vad just ordet enkel i detta sammanhang betyder får anses vara 

subjektivt. Jag begränsade därför uppgiften till 10 takter i tonarten C-dur som är en av 

de vanligaste tonarterna. Trots att det i tidigare kapitel enligt Harrison (2010) bekräftats 

att tonarterna G, D, A och E är de enklaste tonarterna på gitarr så är det viktigt att göra 

skillnad på musicerande i en tonart jämfört med avkodning av noter i en viss tonart. C-

dur blir ur ett musikteoretiskt perspektiv en enklare tonart då den inte innehåller några 

förtecken att ta i beaktande. Tonmaterialet rör sig även inom en oktav från c1-c2. Jag 

införde dock tre stycken tillfälliga förtecken i notbilden för att se hur eleverna förmådde 

att lösa det. Notvärdena i uppgiften är även begränsade till åttondelsnoter som högsta 

notvärde. Tempot var valfritt då elevernas notläsningsförmåga förmodades vara olika 

hög. Detta var också intressant för mig eftersom det kunde visa på hur de valde tempo 

samt varför de valde det tempot de gjorde.  

       Vid noteringen av melodin använde jag mig av Furnes (2009) redogörelser för hur 

människan uppfattar en melodi. Notbilden innehåller till största del tonhöjder som 

ligger nära varandra då dessa toner uppfattas som mer sammanhängande. (Furnes 2009) 

De enda gångerna tonhöjderna är längre ifrån varandra är förhållandet mellan sista 
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tonen i takt sju och första tonen i takt sju samt i hela takten nio. I takt två och tre har jag 

använt mig av ett repetitivt mönster som bygger på en sekvensering av toner som ifrån 

takt två till takt tre vandrar ett steg ner inom C-durs tonart. Likaså är takt sex och sju 

utformade på liknande sätt där enbart första tonen i var takt skiljer sig åt.  Denna 

sekvenseringsmodell är inspirerad av Furnes (2009) redogörelse för att repetition i 

musik uppfattas som starkt sammanhängande. 

Notbilden var även konstruerad för att möjliggöra spel på lösa strängar, A-, D-, G- och 

B-strängen, vilket medförde att eleverna gavs möjligheter att spela på både öppna och 

stängda strängar.  

Bilden nedan visar hur notbilden som eleverna ombads att spela efter såg ut. 

 

5.5.2 Utformandet av intervjuguiden. 

Jag har utformat intervjuguiden med de aktuella frågeställningarna i åtanke. Jag försökte 

att utforma dem så att de inte skulle vara ledande för den som skulle svara. En del av 

frågorna är öppna frågor där tanken var att eleverna skulle ges större möjlighet att tänka 

och reflektera fritt. Några intervjufrågor går att besvara med ett ja eller nej där min 

tanke var att trots detta kunna följa upp eleverna svar med varför de svarade ja eller nej. 

 

5.6 Genomförande 
Undersökningens data samlades in genom video- och ljudupptagning. Varje tillfälle 

varade mellan 20-25 minuter varav notläsningsdelen tog ca 5-7 minuter. Vid varje 

tillfälle presenterad jag först mig själv och vad syftet med undersökningen var. Därefter 
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gick jag igenom undersökningens upplägg. 

 

5.7 Tolkningar 

Vid undersökningen förekom det bland annat att deltagarna grimaserade, gav olika 

blickar eller demonstrerade via gitarren utan att säga något. Jag har i resultatdelen valt 

att försöka tolka vad eleven menar med dessa signaler. Det innebär att tolkningarna är 

subjektiva då de tills viss del utgår ifrån hur jag själv gör när jag spela gitarr efter noter.  

Det är till exempel inte ovanligt att jag själv stannar upp och rynkar på ögonbrynen om 

jag skall spela en svår notbild.  

Likaså har jag i vissa fall skrivit om elevernas talspråk till skriftspråk för att det skall bli 

enklare att läsa. De ord eller meningar jag har valt att redigera är främst de som inte 

finns som ord eller onödigt långt formulerade meningar.  

 

5.8 Etik 

Jag har tagit del och använt mig av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i 

mina etiska överväganden. Dessa består av fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: innebär att det den som utför undersökningen skall informera den 

som deltar i undersökningen om vad hans/hennes uppgift i studien är samt vilka villkor 

det är som gäller för deltagande. I informationen skall det alla moment i 

undersökningen stå med samt vad syftet med undersökningen är. Information om vem 

bedriver studien skall finnas med samt att deltagandet är frivilligt och att det går att 

avbryta undersökningen när som helst. 

Samtyckeskravet: innebär att den som genomför undersökningen måste ha deltagarens 

samtycke för att delta i studien. I de fall eleverna inte är myndiga så skall samtycket 

hämtas ifrån deltagarens vårdnadshavare. I samtyckeskravet står det även att deltagaren 

har rätt till att avbryta sitt medverkande, utan att ifrågasättas, när som helst utan att det 

skall få negativa följder för dem. 

Konfidialitetskravet, innebär att deltagarna i undersökningen skall vara anonymiseras så 

att de inte kan identifieras av utomstående. Deltagarna i denna undersökning har istället 

givits andra namn än vad de heter i verkligheten. 

Nyttjandekravet, innebär att uppgifter om enskilda personer endast för användas för 

forskningsändamål och inte för användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 
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6 Resultat 

6.1 Presentation av deltagarna 

Anton- Anton är 18 år gammal och läser tredje året på gymnasiets estetiska program. 

Han uppger själv att han är ganska van notläsare och har som mål att kunna spela noter 

a prima vista. Han medger även att han ofta spelar gitarr efter tabulatur. Anton valde att 

spela akustisk gitarr och använde inte plektrum. 

 

Markus - Markus är 18 år gammal och läser också tredje året på gymnasiets estetiska 

program. Han uppger att han inte är van vid notläsning på gitarr men är sedan innan en 

van notläsare på saxofon. Han kan även läsa gitarrtabulatur. Markus valde att spela 

akustisk gitarr med plektrum. 

 

Peter – Peter är 18 år gammal och läser också tredje året på gymnasiets estetiska  

program. Peter anger att han inte är så van vid notläsning på gitarr men är dock van vid 

att spela efter gitarrtabulatur. Peter valde att spela akustisk gitarr med plektrum. 

 

John – John är 18 år gammal och läser andra året på gymnasiets estetiska program. John 

uppger att han bara arbetat med notläsning i några veckor och anser sig inte vara så van 

vid att läsa noter. Han identifierar sig hellre som gehörs-musiker och en van 

tabulaturläsare. John valde att spela distad elgitarr med plektrum. 

 

Axel- Axel är 18 år gammal och läser tredje året på gymnasiets estetiska program. Han 

uppger sig inte vara en van notläsare på gitarr utan identifierar sig främst som en 

gehörs-musiker men spelar även efter tabulatur. Axel valde att spela akustisk gitarr med 

plektrum. 

 

6.2 Strategier och metoder för notläsning på gitarr. 

I detta avsnitt presenteras de strategier och metoder som eleverna i undersökningen 

använde sig av. 

6.2.1 Orienteringsmetoder för orientering på gitarrhalsen: 

Att leta tonnamn via oktaver 

 

Axel spelar tonföljden i takt 6 genom att ta tonerna A och B på gitarrens G-sträng. Den 

sista tonen i takten, ett C, tar han på första bandet på gitarrens B-sträng. Axel stannar 

upp och rynkar på ögonbrynen och verkar osäker om ifall den andra tonen han spelade 
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verkligen var ett B. För att kontrollera detta tar han tonen B ifrån andra bandet på 

gitarrens A-sträng och jämför detta med fjärde bandet på gitarrens G-sträng som också 

är ett B fast en oktav högre.  

 

Axel använde sig alltså av ett sedan tidigare känt oktavgrepp för att hitta tonen han 

sökte efter. 

 

       Peter använde även sig av samma metod för att hitta tonernas namn vid 

undersökningen. Peter förklarade även varför han använde oktaver som metod för att 

orientera sig på greppbrädan: 

 

Peter: Först tänkte jag ingenting. Sen efter några gånger så började jag 

att tänka på att läsa ut tonen i huvudet och sedan tänka var på 

greppbrädan tonen sitter jämfört med första eller andra strängen. 

Alltså var tonens oktav sitter. 

 

Jag: Vill du utveckla det lite mer? 

 

Peter: Om jag till exempel ska ta ett E (Peter spelar mörka E-strängen 

och sedan tonens oktav på andra bandet på D-strängen) så har jag 

tonen där. 

 

Jag: Okej. 

 

Peter: Ja för att jag kan liksom inte dessa strängar (Peter pekar på D – 

G – B och ljusa E-strängen) så jag jobbar längs med de andra. (Peter 

syftar på de två E och A strängen) 

 

Jag: Så din metod var att tänka ifrån oktaven från översta två 

strängarna? 

 

Peter: Ja haha!..... det är kanske inte jättesmart haha! Men... det 

funkar... 

 

      I både Axels och Peters fall visar detta på att de har en inlärd metod, ett oktavgrepp, 

som kan användas för att kontrollera att tonerna stämmer.  

De andra deltagarna i undersökningen använde sig inte av denna metod för att hitta 

tonerna vad jag kunde se eller höra. 
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Att tänka i en ”box” 

 

En ”box” i detta fall syftar på en utarbetad skalpositionering på gitarrens hals med en 

bestämd fingersättning. En ”box” är även en vertikal förflyttning mellan tonerna genom 

att spela på flera strängar där varje finger representerar varsitt band på gitarrens hals.  

Nedan ges ett exempel på en hur en ”box” på gitarr kan se ut i C-dur.  

 

Bild över hur en ”box” i C-dur kan se ut 

 

För att förtydliga exemplet ovan kommer här en bild på en horisontell förflyttning av 

tonerna i C-dur vilket inte är en ”box”.  

 

Bild över hur en ”box” inte ser ut.  

Notera att det är samma toner i båda exempel men att det i en ”box” kräver mindre 

förflyttningar av fingrarna. 

 

      Både Markus och Anton använde sig konsekvent av samma positionering,”box”, på 

gitarrens greppbräda genom hela stycket, från början till slutet. Båda två angav att det 

dels var av smidighetsskäl men också att det var enklare att utgå ifrån skalsteg och på så 

sätt hitta tonerna genom denna strategi.  Hur de visste vilken ”box” de skulle använda 

tog de reda på genom att se vilken tonart notbilden var skriven i. ”Boxen” de använde 

var samma som illustreras i bilden överst på sidan. 

       De övriga tre i undersökningen höll sig också inom en liknanden positionering på 

gitarrhalsen men den användes dock inte lika konsekvent och ibland med öppna 

strängar. Axel, Peter och John tog emellertid samma toner fast på olika positioner vid 

olika tillfällen på greppbrädan. Att de valde de positioner som de gjorde föll på olika 

motiveringar. John påstod sig i efterhand ha klarat uppgiften bättre om han i förväg 

uppmärksammat notbildens tonart. Vilket han uppgav sig inte ha gjort. Likaså uppgav 

Axel att den uppgiften säkerligen gått smidigare om han använt sig av en box. Dock 
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påstod han sig inte lägga något större fokus på smidighet vid notläsningssituationen då 

allt fokus hamnade på att spela rätt toner.   

 

Att använda öppna strängar eller inte? 

 

Peter, Axel och John valde vid ett flertal tillfällen att spela med öppna strängar på 

partier i notbilden när det var möjligt. Samtliga tre motiverade detta med att de lättare 

vet att det är rätt ton de spelar då. 

       När jag frågade Markus om varför han inte valde att spela med öppna strängar fick 

jag motiveringen: 

 

Markus: Ja min förra lärare sa att man kunde göra det. Men jag tycker 

nog att det är enklare att hålla... ja han sa att man kunde ha öppna 

strängar…. men…. (tyst ett tag) 

 

Jag: Men varför har du då valt att inte spela med öppna strängar? 

 

Markus: Men det är sån grej som att jag har det här mönstret ( Markus 

spelar sitt boxmönster) och om jag då skulle... (Markus spelar en 

öppen G-sträng). Dels blir det en annan klang och G (öppen sträng) är 

inte då heller vart jag tänker att det ska vara. Nu tänker jag att C-dur 

skala ser ut såhär: (Markus visar skalan igen i samma box) och inte 

såhär: (Markus spelar en C- dur skala med öppna strängar). För det 

tycker jag är konstigt. 

 

I Markus fall tycks det handla om klang men också att det går utanför det mönster han 

är van vid att spela efter. 

       Antons motivering till varför han inte valde att spela med öppna strängar var att han 

tyckte att det var lättare att spela efter en position på gitarrhalsen som inte involverar 

öppna strängar.   

 

6.2.2 Memorera tidigare spelade toner. 

Vid slutet på undersökningen med Anton tillfrågas han om det är något mer han vill ta 

upp innan intervjun avslutas. Anton tillägger då: 

 

Anton: När det är större intervall så tänker jag snabbt ”har jag spelat 

den tonen innan?” Så om du till exempel tittar här i takt 7 (Anton 

spelar tonerna B och C). Den här tonen: (Anton spelar tonen F). Den 

har jag ju spelat innan, om det är större hopp. Anton syftar på 

intervallet mellan tonen F och C 
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Anton: Var jag otydlig nu? 

 

Jag: Kan du utveckla vad du menar med noter som du har spelat 

innan? 

 

Anton: Ja den har jag spelar innan (Anton pekar på F i takt 8) och här 

(Anton pekar F i takt 2) och här (Anton pekar på F i takt 3) 

 

Jag: Så hur hade du gjort om det kommer en ny ton? Till exempel ett 

högt F? 

 

Anton: Då hade jag fått tänka till, ”hur fortsätter skalan?” (Anton 

spelar skalan upp till tonen F) 

 

Anton påstår, då det uppstår större intervall, i första hand relatera till om han har någon 

kännedom om tonen tidigare i notbilden. Har tonen inte förekommit innan blir han 

tvungen att leta upp den.  

Ingen av de övriga deltagarna i undersökningen nämnde något om denna strategi. 

 

6.2.3 Mönsterigenkänning 

När jag frågade Markus om han relaterar melodin till någonting när han spelade får jag 

följande svar: 

 

”Ja men just sådana här... eeeh jag har ju alltid bara använt gehör 

innan när jag spelat gitarr. Men sådana här som takt 2 och 3 (visar och 

spelar). Som när det återkommer samma sak igen så kopplar jag det 

ganska snabbt. Då blir det ganska lätt för då har jag två referenser där 

i första delen.” 

 

Markus syftade på sekvenseringen av tonerna i takt 2 och 3 där skalstegen mellan 

tonerna och rytmen är densamma i takt 2 som i takt 3. Det enda som händer i notbilden 

är att sekvensen flyttas ett steg ner i skalan från takt 2 till takt 3.  

Det Markus sade tycktes även stämma när han spelade efter notbilden. När Markus väl 

hade fått till de rätta tonerna i takt 2 spelade han takt 3 flytande direkt efteråt. 

      En annan intressant aspekt som uppkom när John spelade takt 2 och takt 3 var att 

han spelade sekvenseringen korrekt fastän han spelade allting ett tonsteg ner i skalan 

mot vad som är angivit i notbilden. Detta kan tolkas som en medvetenhet ifrån Johns 

sida om hur skalstegen förhåller sig till varandra.  
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De andra deltagarnas resultat i undersökningen pekade inte lika tydligt på att de fann 

mönstret i denna sekvensering av toner.  

 

6.2.4 Visuell mönsterigenkänning 

När Axel spelade igenom takt nio i notbilden hände följande: 

I takt nio testar Axel att leta upp tonerna i arpeggiot. Han inleder med att spela tonen C 

på B-strängens första band. Därefter tar han en lös G-sträng. Han börjar om igen med 

att spela tonen C på B-strängens första band men tar nu istället tonen G på D-strängens 

femte band. Axel stannar upp igen och gör istället som han gjorde första gången. Han 

spelar tonen C på B-strängens första band. Sedan lös G-sträng. Sedan tar han tonen E 

på D-strängens andra band. Innan han spelar sista tonen, ett C, formar han handen till 

ett C-durackord. 

”Aha”, säger Axel 

Därefter spelar han sista tonen C. Han repeterar om hela takten och spelar det som ett 

klingande C-durackord. När Axel senare spelar igenom notbilden en andra gång spelar 

han denna takt korrekt direkt.  

 

Axel relaterar tonerna i takt 9 till ett tidigare C-dur ackord som han spelar som ett 

arpeggio. Axels mimik tyder på att han får en uppenbarelse när han spelar takt 9, vilket 

kan tolkas som att det är något han är förtrogen med sedan tidigare.  

 

Vid intervjun tar Axel även upp det som skedde i takt 9: 

 

Axel: Fast ja. Den sista raden var nog enklast. 

 

Jag: Okej, varför tyckte du att den var enklast? 

 

Axel: Det var väl när man började höra vad det skulle låta som. Alltså 

man kunde ju höra att det skulle bli ding ding ding ding (Axel nynnar 

ett C-dur arpeggio)” 

 

 

6.3 Gehörsaspekter vid notläsningen 

Elevernas eget gehör var inte helt frånkopplat vid notläsningssituationen. Dessa 

kommande avsnitt belyser områden där eleverna påstod att gehöret hade betydelse. 
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Att förutspå melodin 

 

I exemplet i det tidigare avsnittet, punkt 6.2.4, berättar Axel att han själv förutspådde 

hur melodin skulle röra sig. I det fallet stämde melodin med vad han förutspådde.  

Markus påstod sig även förutspå melodin ibland när han spelade efter notbilden. Vilket 

han även tog upp vid intervjutillfället: 

 

”.....det enklaste var nästan när den gick skalenligt ifrån F i takt 8. 

(Markus spelar och visar vad han menar) Just när det bara går upp så 

tycker inte jag är så svårt. (Markus fortsätter och spelar hela raden ut 

till och stannar på sista tonen: B) 

Dock så trodde jag att melodin skulle gå ner när det bytte rad i 

notbilden. 

Alltså jag förutspår lite istället för att kolla” 

 

Det Markus syftade på var att nästa ton i takt 9 vid radbytet skulle vara ett A när det 

egentligen är ett C. De sista tonerna i takt 8 är ett C till ett B alltså en rörelse nedåt i 

skalan.  

Markus spelade även tonen A vid notläsningstillfället när han bytte rad innan han 

märkte att det var fel ton. 

 

Melodivänlighet 

 

Både Anton, Markus och Axel angav att melodin hade betydelse för hur lätt eller svårt 

det var att spela efter notbilden.  

Anton angav följande motivering för detta: 

 

Jag: Var det något parti som var lättare än andra? 

 

Anton: Ja de som var mer melodivänliga 

 

Jag: Hur menar du med mer melodivänliga? 

 

Anton: Ja men typ i början så går det ju (Anton spelar takt 1-3) En 

tydlig melodi liksom. Här! (Anton pekar på takt 4) Detta kanske inte 

är så melodivänligt. 

 

Vid diskussionen med Axel om vad han tyckte var svårt i notbilden kom följande svar: 
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Jag: Var det några partier som du tyckte var svårt? 

 

Axel: Haha- jo nu när vi gjorde det en andra gång så... detta parti 

(Axel pekar på takt 4) det hoppade jag ju över. 

 

Jag: vilket parti menar du? 

 

Axel: Ja denna. (Axel pekar på takt 4) 

 

Jag: Varför kände du att denna var svårt? 

 

Axel: Det kändes inte som att den skulle låta så och det blir det så att 

man... vafan? 

 

Jag: Okej, det kändes inte som det skulle låta så? 

 

Axel: Haha, nej! 

 

Vid intervjufrågan med Markus om han relaterade melodin till någonting kom följande 

svar: 

 

”Om det är en melodi som jag tycker är bra så sätter den sig enklare 

och då behöver jag inte tänka lika mycket på vad det är för noter. 

Annars måste jag följa med mer. Men då kan jag faktiskt hoppa över 

den och istället koncentrera mig på nästa takt och då blir det enklare. 

Det är samma sak när jag spelar saxofon så tänker jag alltid att ” ja 

men så blir det nog!” sen kollar jag ner på nästa rad och då var det inte 

så och då blir jag förvirrad. Jag tänkte ju att denna skulle gå såhär. 

(Markus spelar takt 8 och fortsätter sedan nedåt i skalan) Men sen så 

såg jag det var ett längre hopp i takt 9 än vad jag tänkte att det skulle 

vara och då blev jag lite förvirrad. Jo men jag förutser nog lite. Eller 

jag försöker nog i alla fall och sen blir det fel så avbryts jag lite” 

 

Hur melodin lät tycktes alltså ha betydelse för hur enkelt/svårt det var för eleverna att 

spela efter notbilden men också för att memorera melodin.  

 

6.4 Strukturering av notbilden 

Ingen av eleverna i undersökning uppgav att de hade någon metod för att strukturera 

upp notbilden. Både John, Markus, Anton och Markus svarade ett blankt ”Nej” på 

denna fråga. Anton svarade: ”Jag tänker nog allting på en gång... Jag bara kör”. 
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6.5 Rytm och tempo 
Då tempot var valfritt höll sig samtliga deltagare inom ett tempo mellan 55-70 Bpm. 

Anton motiverade sitt val av tempo med följande förklaring: 

 

”Jag bara tog ett tempo. Ett lagom tempo som inte är för snabbt. Jag 

ser ju att det är lite åttondelar så jag väljer ett tempo så att jag hinner 

med så att det inte blir såhär: (Albin visar i ett snabbt tempo)” 

 

Fastän deltagarna flera gånger stannade upp under notläsningen så höll de sig 

närliggande till de tempo de valde ifrån början genom hela experimentet. 

Rytmen visade sig dock vara sekundär mot tonhöjden hos samtliga deltagare. Det var 

inte förrän de hade läst ut de korrekta tonnamnen som de började fokusera på rytmen. 

Ett exempel är när Markus skall spela takt 6 till 8: 

 

I takt sex spelar Markus först tonerna A-Bb-C. Markus stannar upp och tittar på 

gitarrhalsen. Han rättar därefter till det till tonerna: A-B-C. 

Sedan fortsätter han med nästa takt och får till tonerna rätt. Därefter repeterar han takt 

sex och sju igen. Markus spelar rätt toner dock utan rätt rytm.  

”Nej!” Säger Markus 

Han provar igen för att få till rytmen och får till den på andra försöket. 

Därefter spelar han hela takt 8 med rätt toner. När han gjort detta försöker han få till 

rätt rytm. Han får inte till rytmen men väljer dock att fortsätta med nästa takt. 

 

Detta exempel där Markus fokuserar på tonnamnen först och sedan rytmen där han 

antingen försöker få den rätt eller lämnar den därhän var ett genomgående tema även för 

de andra deltagarna. 

Samtliga deltagare sade även under intervjun att de först och främst lade fokus på att 

tonerna skulle bli rätt och sedan rytmen. 

 

6.6 Lätt och svårt 

Under intervjun tillfrågades även vad deltagarna tyckte var enkelt eller svårt med att 

spela efter notbilden.  

Följande utdrag är ur intervjun med Peter: 

 

Jag: Var det några partier i noten som du tyckte var lätt? 
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Peter: Ja när de ligger i rad och inte hoppar över någon ton så då blir 

det enklare.  

 

Jag: Okej!  

 

Peter: Ja, sen hoppas man ju att man har rätt. 

 

Peter: Jag tycker allmänt att noter är svåra. 

 

Jag: Tycker du att noter är svårt? 

 

Peter: Ja! 

 

Jag: Var det något som du tyckte var svårt? 

 

Peter: Jag vet faktiskt inte. Jag tyckte att allting var rätt jobbigt 

faktiskt. Jag är inte van vid att läsa noter. Jag tycker speciellt det är 

svårt när det är stora intervall mellan tonerna. 

 

Under intervjun med Anton gav han följande svar på vad som var svårt: 

 

 

Jag: Var det några partier i noten som du tyckte var svårt? 

 

Anton: Ja just hoppen. 

 

Jag: Vad menar du med hoppen? 

 

Anton: Ja men här (Anton pekar på hoppet mellan tonerna C och F i 

takt 7-8). Typ en kvint ner liksom. 

 

 

Vid intervjun med John svarade han följande på vad som var lätt och svårt: 

 

Jag: Var det något parti i notbilden som du tyckte var lätta att spela? 

 

John: Ja till exempel här (John pekar på takt 8) när det går upp. 

 

Jag: Takt åtta? 

 

John: Ja precis! 

 

Jag: Varför tyckte du att det var lättare? 

 

John: Just för att det kommer i rad efter varandra. 
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Jag: Om vi ställer samma fråga fast tvärtom istället 

Var det något du tyckte var svårt? 

 

John: Kanske de höjda tonerna. Det var väl det. Annars var det väl 

inget jag tyckte var lätt direkt heller haha. 

 

 

Markus svarade följande på vad han tyckte var lätt respektive svårt: 

 

Jag: Var det något parti i noten som du tyckte var svårast? 

 

Markus: Ja där jag fastnade mest var väl egentligen först efter E: et 

Där det skulle vara E F# G#. Istället för E F G så man får höja F till 

F# och G till G# 

 

Jag: Tycker du det är svårt när det kommer förtecken? 

 

Markus: Ja på något sätt. Alltså jag ser ju att det är ett F# och jag ser 

ju att det är ett G# men efter som jag har väldigt lätt för att följa skalan 

när jag spelar så bryts ju den där. Det kändes inte som jag behövde 

kolla så många gånger på gitarren när jag spelade men då måste jag 

göra det där. Och då blir det lite så...  var ligger den någonstans? 

 

Jag: Okej, är det något mer som du tycker är svårt? 

 

Markus: jag har svårt för att spela en första gången när jag tar ut 

tonerna. Och jag tycker att det var krångligt att spela... som här efter 

första takten när det kommer till ett F så borde den vänta en halvnot 

men det gör den inte (Markus spelar och förtydligar vad han 

menar).... men jag tyckte att A.et kunde vänta lite. 

 

Jag: Okej, är det något parti som du tycker är lättare än något annat? 

 

Markus: Hmmm, det enklaste var nästan när den gick skalenligt ifrån 

F i takt 8. (Markus spelar skaluppgången ifrån tonen F till C i takt 8). 

Just när det bara går upp så tycker inte jag är så svårt. 

 

       Sammanfattningsvis ansåg deltagarna att det var enklare att spela när tonerna låg 

närmare varandra och när de gick skalenligt uppåt. De ansåg att det var svårare med 

längre avstånd mellan tonerna, korsförtecken samt när fingermönstret bröts.  

       Att detta stämmer bekräftas även i filmen då samtliga deltagarna lägger betydligt 

mindre energi på takt 1 och takt 8. Dessa två takter bygger på en uppåtgående melodi i 

skalan. Deltagarna lägger dock betydligt mer energi på och tar sammanlagt mer tid på 
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sig i takt 4 och 5, som innehåller korsförtecken. Alla stannar även upp vid övergången 

mellan takt 7 och 8 där intervallet kvint råder. 

 

6.7 Spelteknik 

Vid frågan om hur deltagarna tänkte på sin spelteknik när de spelade efter notbilden 

uppgav alla utom Markus att de inte tänkte på sin spelteknik.  

Såhär svarade Markus: 

 

Jag: Tänker du på din spelteknik när du spelar efter noter? 

 

Markus: Nej haha! (Markus skrattar och skakar på huvudet) 

 

Jag: Hur kommer det sig? 

 

Markus: Det var en bra fråga... jag har nog fullt upp med att läsa 

noterna. Fast när jag tänker efter så gör jag nog det. För när jag spelar 

en skala så går plektrumet automatiskt upp och ner. (Markus 

demonstrerar hur han brukar göra med plektrumet) Och fingrarna vill 

ju ligga såhär. (Markus demonstrerar fingersättningen) 

 

I videon spelar dock inte Markus med den plektrumteknik han demonstrerat men 

fingersättningen stämmer dock mot hans beskrivning. 

Spelteknik var alltså ett moment som ingen av deltagarna prioriterade vid 

notläsningssituationen. 

 

6.8 Sammanfattning  

Här följer en sammanfattning av de metoder och strategier som deltagarna använde sig 

av i notläsningssituationen samt andra intressanta aspekter som uppkommit i 

resultatdelen. Några deltagare använde sig av liknande metoder och strategier medan 

vissa metoder endast användes av enstaka deltagare. 

 

De metoder och strategier som visade sig användas av deltagarna var följande: 

-Att spela, tänka och orientera sig utifrån ett ”box”-mönster på gitarrens hals. 

-Orientering på gitarrhalsen genom att använda sig av tonernas lägre oktav på E- och A-

strängen. 

-Memorera tidigare spelade toner i notbilden för att underlätta när de uppkommer igen. 

-Att känna igen mönster i notbilden. 

-Relatera notbilden till ett sedan tidigare känt mönster. 
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-Förutspå melodin. 

Det förekom även en viss meningsskiljaktighet mellan deltagarna angående 

användandet av öppna strängar eller inte. Argumentet för dem som använde öppna 

strängar var att det var enklare att spela med öppna strängar. De ansåg sig vara mer 

förtrogna med vilka toner det var på öppna strängar än om de hade spelat dem på ett 

band på gitarrhalsen. Argumentet för dem som var emot att spela med öppna strängar 

grundade sig i att det, för dem, var enklare att spela efter en position som inte 

involverade öppna strängar. Det var också i Markus fall en fråga om klang. 

       Sett till deltagarnas resultat i uppgiften visade det sig även att de deltagare som 

använde sig av ett ”box”-mönster klarade uppgiften ”mer korrekt” än de som inte 

använde sig av ett ”box”-mönster. Dessa deltagare hade också sedan innan mer 

notläsningsvana än de andra. Jag vill här poängtera att jag inte är ute efter att jämföra 

deltagarna som bättre eller sämre än någon annan. Resultatet visar att notläsningsvana 

och en konsekvent användning av ”box”-mönstret hade betydelse för att klara uppgiften 

”mer korrekt”. 

       Det deltagarna i undersökningen tyckte var lätt i notläsningssituationen var: När 

tonhöjderna låg närmare varandra och framförallt när de gick skalenligt uppåt.  

De tyckte att det var svårare när det var längre avstånd mellan tonerna, när det var 

korsförtecken samt när fingermönstret var tvungen att brytas för dessa höjda toner. 

       Övriga intressanta aspekter som uppkom i undersökningen var att tonhöjd 

prioriteras före rytm. Spelteknik prioriteras inte alls eller i väldigt låg grad. 

Strukturering av notbilden prioriterades inte. Hur ”bra” melodin uppfattades som 

tycktes spela roll för deltagarnas förmåga att memorera den. 
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7 Diskussion 

7.1 Hur omsätter eleverna sina kunskaper i en notbunden situation? 

Det råder inget tvivel om att deltagarna i denna undersökning hade tillgång till metoder 

eller strategier för att kunna spela efter notbilden. Dessa såg dock i flera fall olika ut och 

deltagarnas strategier och metoder hade även olika effekt på hur uppgiften löstes. 

Deltagarna hade förmågan att läsa ut vilka tonnamn som stod i notbilden men att 

samtidigt omsätta detta i handling tog längre tid än att bara läsa tonnamnen. Vid 

intervjun med Axel frågade jag om han bara ville läsa tonnamnen som stod i notbilden. 

Detta tog ca 40 sekunder medans det samtidigt tog ca 7 minuter för honom att spela 

igenom hela stycket. Det kan vara så att deltagarnas uppgift att spela efter en notbild är 

mindre utforskad än att bara läsa noter respektive att spela gitarr. Deltagarna har 

uppenbart en viss praktisk kunskap om musik men den blir svårare för dem att använda 

vid spel efter noter. Deras ovana att avkoda en notbild var antagligen en orsak till att 

deltagarna använde sig av något olika metoder för att lösa uppgiften. 

       I Peters fall använde han sig av ett tidigare känt oktavgrepp som ett medel för att 

orientera sig fram till rätt ton. Han uppgav sig vara säker på var tonerna på gitarrens två 

översta strängar satt och använde sedan ett grepp utifrån dessa strängar för att finna 

tonen i rätt oktav på gitarrens D- och/eller G-sträng. Detta kan tyda på att han sedan 

tidigare hade en kunskap om var tonernas namn satt på det översta strängarna samt att 

han hade en, för honom, bekräftad metod för att orientera sig fram till tonens oktav. 

Möjligtvis är exemplet med Peter, relaterat till vad jag tidigare skrivit om Schöns (2009) 

teori om reflektion i handling, just en form av reflektion i handling, där den som utför 

handlingen ställer sig frågorna: Kan problemet relateras till tidigare erfarenheter? Vilka 

metoder använder jag för att lösa problemet? Hur angriper jag problemet?  

       I Antons och Markus fall hade de en utarbetat skalpositionering eller ett så kallat 

”box-tänk” där de utifrån denna box kopplade positionerna i boxen till skalsteg när de 

spelade. 

Molander och Schön talar även om tyst kunskap som en sorts kunskap som inte går att 

beskriva i ord.  

       Ett exempel på när tyst kunskap användes i handling var när Axel förutspådde 

melodin i takt 9. Innan han hade spelat klart takten hade han redan formerat handen till 

ett C-durackord och motiverade även detta med att han i förväg hörde vad det skulle bli. 

Vilket i detta fall även stämde.  
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Att eleverna i denna undersökning gavs möjlighet att sätta ord på deras kunskaper i spel 

efter noter på gitarr kan även ses som en metod för att öka deras egen medvetenhet i 

notläsningskunskaper. Liksom Schön (2009) skriver så mynnar reflektion på en 

handling ut i nya sätt att tänka och orientera sig vilket kan användas i framtida 

situationer (Schön 2009: 49-51). Vilket även kan jämföras med vad Molander (1996) 

benämner som den kunniga praktikern vilket är en person som kan lösa ett nytt problem 

grundat i tidigare erfarenheter och kunskaper (Molander 1996 -157-158). 

 

7.2 Orienteringsmöjligheter 
Trots att Markus och Anton hade en mer genomarbetad positionering på gitarrhalsen, 

och heller inte tog samma ton på mer än en position, jämfört med John, Axel och Peter, 

så höll sig samtliga ändå inom ett visst område på gitarrens hals. Detta illustreras i 

bilden nedan. 

Bild över alla positioner som tonerna i undersökningen togs på av samtliga deltagare. 

 

Liksom Harrison (2010) skriver så måste en gitarrist lära sig avstånden mellan hela och 

halva tonsteg på en gitarr samt att spela gitarr kan innebära flera positioner för samma 

ton. För just denna specifika notläsningssituation skulle är dessa positioner möjliga: 

Bild över alla toners möjliga positioner i undersökningen. 

 

Då tonerna existerar på flera positioner på gitarrens hals innebär detta enligt Harrison 

(2010) att gitarristen måste fatta ett beslut om vilken fingersättning som skall användas 

vid spel efter noter.  

       Gitarristerna i denna undersökning valde alltså att positionera tonerna långt ner på 

gitarrhalsen för att orientera sig. En möjlig anledning till detta är att de är vana vid att 

spela runt dessa positioner. 

Vid de tillfällen där korsförtecken inträffade innebar detta även en störning i de 

positioneringar som gitarristerna var vana vid. Deltagarna tyckte att det var svåra att 
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spela vid korsförtecken vilket kan ha sin förklaring i att de låg utanför skalan men också 

att det innebar positioner på gitarren hals som inte används i skalan. Markus uppgav 

även i intervjun att han tyckte det var svårt vid korsförtecken då fingermönstret bröts. 

Detta innebär enligt Lilliestam (1997) en störning i de Taktila och motoriska minnet där 

det blir svårare för utövaren att spela det som ligger utanför dess fingervägar.  

 

7.3 Tonhöjder 
Deltagarna angav att det var lättare att spela efter notbilden då tonerna låg närmare 

varandra än långt ifrån varandra. I enlighet med vad Furnes (2009) skriver så uppfattas 

toner som ligger nära varandra i tonhöjd som mer sammanhängande än toner som ligger 

långt ifrån varandra. Likaså uppfattas repetition som en stark känsla av sammanhang. 

Takt 2 och takt 3 byggde på en varierad repetition vilket både Markus och Joel 

uppfattade.   

 

7.4 Gehöret 

I enlighet med vad Ericsson & Lindgren (2011) skriver så är gitarren ett instrument som 

traditionellt förknippas med västerländsk populärmusik. Och enligt Lucy Green (2002) 

är det i hennes studie signifikativt att det skrivna materialet är sekundärt till gehöret. 

Två av gitarristerna i undersökningen identifierade sig som gehörsmusiker men det 

finns dock belägg i ovanstående resonemang en möjlighet att alla gitarrister i studien är 

gehörsmusiker.  

       Att notläsningen är sekundärt mot gehöret visar sig då Markus påstår sig förutspå 

melodin men att det dock leder till fel ton. Han har då en föreställning om hur det kan 

låta som inte stämmer med hur det skall låta, liksom att Axel tycker det är svårare med 

korsförtecken eftersom det i hans mening ”inte kändes som att det skulle låta så”. 

Enligt Green (2002) förvärvas kunskaper i musikteori hos gehörsmusiker sporadiskt 

genom den musik som de framför. Denna sporadiska förvärvning av musikteori betyder 

dock inte att de inte är medvetna om vad de gör, snarare att de har en tyst outtalad 

kunskap om vad de gör (Green 2002: 97-98). 

 

7.5 Notvanor 
Ingen av deltagarna uppgav att de vara vana vid att läsa noter på gitarr, vilket kan ha 

flera förklaringar: 

Ericsson & Lindgren (2011) skriver att eleverna utanför skolan lär sig att spela via andra 

informationskanaler än genom de metoder som används i skolan.  
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       En annan möjlighet till att eleverna inte har lika stor notvana är enligt Furnes 

(2009) resonemang kring intelligenser och subintelligenser. En person som exempelvis 

har en hög musikalisk intelligens är inte automatisk bra inom disciplinen, notläsning i 

detta fallet (Furnes 2009: 117-119). En hög färdighet i gitarrspel behöver alltså inte 

innebära en hög färdighet i notläsning. 

Både Kopiez & Lee (2008) samt Gudmunsdottir (2010) skriver att notläsning är en 

mycket komplex aktivitet med ett flertal faktorer som kan orsaka problem på vägen till 

ett flytande spel efter noter. 

       Det sista argumentet för att eleverna inte uppger sig ha hög notläsningsvana är: 

gitarrtabulatur. Gitarrtabulaturer beskriver i större utsträckning hur ett tonmaterial skall 

spelas. Enligt Harrison (2010) och Gaare (1997) har det alltid funnits ett behov av 

system som kräver mindre mental ansträngning. Det är alltså möjligt att eleverna hellre 

väljer att läsa gitarrtabulatur än noter då det är en alternativ noteringsform som är lättare 

att läsa för gitarrister.  

 

7.6 Diskussion av gitarristernas strategier och metoder. 
Av de strategier och metoder som kunde urskiljas i undersökningen framstod några 

metoder som mer effektiva än andra. Det som visade sig ha en stor betydelse för 

resultatet var förmågan att orientera sig på gitarrhalsens greppbräda. Att använda sig av 

ett ”boxtänk” gav i större utsträckning ett mer ”korrekt resultat” än att spela med lösa 

strängar eller att leta efter varje ton. En ytterligare metod för ett mer ”korrekt resultat” 

var att i sin tur koppla positionerna i boxen till skalsteg. Det här tyder möjligtvis på att 

det krävs någon form av metakunskap för att klara uppgiften effektivare. Eleven måste 

först förstå notbilden för att sedan koppla det de precis förstått till positionerna på 

gitarrens hals och sedan spela det. Det sker i så fall en viss interaktion mellan alla dessa 

steg. 

       Något som dock gjort mig fundersam är varför deltagarna i undersökningen inte 

lade lika stor vikt vid rytmen som vid tonernas namn. Frågan är: varför var tonernas 

namn viktigare än rytmen?  Kan det vara så att spel efter en notbild, liksom Ericsson & 

Lindgren (2011) samt Green (2002) skriver, är mer främmande för eleverna och att det 

innebär att de inte vet hur de skall ta sig an situationen? De är möjligtvis mer 

verksamma inom en gehörsbunden speltradition där inlärning av både rytm och tonhöjd 

sker mer på samma gång. Vid en, som i detta fall, främmande notläsningssituation 

tvingas eleverna att göra egna val om hur de skall sortera all information vilket i detta 
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fall resulterar i att tonhöjd kommer före rytm. Det är i de fallet möjligt att eleverna är 

verksamma inom en musiktradition där just tonhöjd anses som viktigare än rytm. 

 

7.7 Möjliga tillämpningsmetoder av studiens resultat. 

Det som denna studies resultat främst pekar på är att förmågan att kunna orientera sig på 

gitarrens greppbräda har en stor betydelse för gitarrspel efter en notbild. För de lärare 

som undervisar i notläsning på gitarr är det möjligen viktigt att eleverna får tillgång till 

bra strategier för orientering på intrumenets greppbräda innan eller i samband med att 

lär sig att spela efter noter. Med bra strategier för orientering anser jag också, med 

anknytning till studiens resultat, att det är av vikt att eleverna också får lära sig relativt 

konsekventa fingersättningar. Andra aspekter som kan vara av vikt för utlärning av spel 

efter noter på en enkel nivå är att inte använda notbilder med för stora avstånd mellan 

tonerna samt användning enklare rytmer. Ett förslag är även att i ett tidigt 

notläsningsstadie undvika b- och #-förtecken då de kan vara svårlästa och ,som i detta 

fall, upfattas som att de inte hör samman med melodin. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev för deltagande i intervju/experimentundersökning rörande reflektioner 

kring tankestrategier för notläsning på gitarr. 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie. Syftet med studien är att få kunskaper 

om hur elever som spelar gitarr i kursen instrument och sång 1 på det estetiska 

programet formulerar sitt reflekterande över ett musikaliskt problem 

 

I undersökningen kommer du att få läsa och spela efter en notbild som presenteras vid 

tillfället. Därefter kommer jag att ställa frågor kring ditt reflekterande över dina 

tankestrategier för att spela efter notbilden. Undersökningen kommer att dokumenteras 

med video och ljud-upptagning. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig 

får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 

Linnéuniveristetet kommer du som informant att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till dig. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitet i 

Växjö. 

 

Sölvesborg 2015-10-19 

 

Arvid Nilsson, 0725091277, an222gx@gmail.com 

 

______________________________________________ 

 

Handledare: Karl Asp  

 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

Bakgrund. 

Presentera vad det är jag kommer att göra och hur undersökningen kommer att gå till. 

Kan dra sig ur när som helst. 

Presentera noten och be eleven spela. 

 

Intervjufrågor. 

-Hur tänkte du när du spelade efter denna notbilden? 

-Var det några partier i notbilden som du tyckte var lätta? 

-Hur kommer det sig? 

-Var det några partier i noten som du tyckte var svåra? 

-Hur kommer det sig? 

-Tänkte du på din spelteknik när du spelade efter notbilden? 

-Varför tog du noterna på de positioner på gitarrhalsen som du gjorde? 

-Har du någon viss metod för att struktuera upp notbilden? 

-Relaterar du melodin till något? 

-Till vad relaterar du den i så fall? 

-Är du van vid att spela efter noter? 
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Bilaga 3 

Ämne -Musik 

Ämnets Syfte 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och 

förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras 

musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett 

rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika 

metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och 

tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög 

konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och 

självförtroende i musikutövandet. 

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska 

eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens 

konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att 

studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till 

genrebreddning. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 

8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 

9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 

 

Instrument eller sång 1, 100 poäng 

Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 9 under rubriken Ämnets 
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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. 

8.2.1.1 Centralt innehåll 
8.2.1.2 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. 

8.2.1.3 Kunskapskrav 
8.2.1.4 Betyget E 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med 

rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via 

gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. 

Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någonmusikstil, 

med enkla resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visstpersonligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 

eget övande. Eleven redogöröversiktligt för grundläggande delar av instrumentets 

konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken 

i slutna sammanhang inför undervisande lärare. 

Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och 

hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som 

motverkar belastningsskador. 

8.2.1.5 Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
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8.2.1.6 Betyget C 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med 

rösten med viss säkerhet. Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via 

gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat. 

Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i någramusikstilar och hur 

de kan påverka interpretationen, med välgrundaderesonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visstpersonligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar några strategier för musikalisk instudering,upptäcker speltekniska områden i sitt eget 

övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 

eget övande. Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, 

alternativt för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken 

i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever. 

Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och 

hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som 

motverkar belastningsskador. 

8.2.1.7 Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

8.2.1.8 Betyget A 

Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt 

instrument eller med rösten med säkerhet. Eleven uppfattarmed säkerhet en enkel musikalisk 

figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat. Eleven 

diskuterar och redogörutförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan 

påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang. 

Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck. 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar flera strategier för musikalisk instudering,utarbetar egna strategier, upptäcker och 

analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild 

uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med 

egna övningar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion 

och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, 

offentliga sammanhang. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende 

rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar 

på ett sätt som motverkar belastningsskador. 

(Skolverket 2011) 
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Bilaga 4 

 

 


