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Gitarrens stränga spel
En studie i notläsning för gitarrister i gymnasieåldern

Sammanfattning
Denna studie belyser notläsningsinlärning och notläsning hos sju gitarrister i
gymnasieåldern med varierande bakgrund. Fokus i denna studie ligger i tonernas
placering i förhållande till varandra, snarare än deras placering på greppbrädan. Studien
är en prövning av en specifik metod som utgår ifrån att eleverna kan spela en skala eller
figur och tar sin utgångspunkt i denna. Inlärningen sker i tre steg. För att mäta
progressionen hos eleverna har tidsåtgångsaspekten använts. Resultatet av studien visar
att samtliga som ingick i studien lyckades tyda och spela det sista notexemplet med ett
tillfredsställande resultat och en tidsåtgång på mindre än åtta minuter.
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Inledning
Min studie handlar om att det är svårt att motivera avancerade gitarrelever att spela
efter noter då de redan är skickliga gitarrister och spelar bra. De spelar bra efter
gehör eller ackordsanalys och nuförtiden så lär de sig ofta via tabulatur som hämtas
från internet.
Att använda tabulatur kan bli ett problem om inte eleverna samtidigt får lära
sig den etablerade notation som krävs för att kunna gå vidare inom
musikutbildning. En likartad men dock inte lika tydlig parallell finns
avseende högstadiet, eleverna måste bli förberedda för att till exempel kunna
klara av kraven på ett estetiskt program på gymnasiet, och inte minst, de krav
som ställs i läroplanen. (Backman Bister, 2014, s. 156)

Det har varit svårt för mig att hitta bra undervisningsmaterial i ämnet, varför jag
gärna vill pröva en egen arbetsmetod. Därför har jag valt att undersöka om det
finns någon undervisningsmetod som passar denna grupp av musikanter. Vi måste
naturligtvis ställa oss frågan om det är värt tiden och engagemanget för dessa
elever att lära sig spela efter noter, men jag menar att vi gör dessa elever en otjänst
om vi inte försöker motivera dem till att läsa noter och dessutom finns det
kunskapskrav från skolverket på enkel notläsningsförmåga för att nå ett godkänt
betyg. På skolverkets hemsida står att läsa att ett av kunskapskraven för att nå
betyget E i kursen Instrument eller sång 1, 100 poäng, är att: ”Eleven spelar eller
sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten
med viss säkerhet” (Skolverket, 2011). För att nå betyget A så krävs det att:
”Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild
på sitt instrument eller med rösten med säkerhet”(ibid). För att nå denna
måluppfyllelse kan denna studies metod vara en hjälp på vägen.
Kan det finnas ett sätt eller en metod för att introducera notläsning och göra det på
ett roligt och stimulerande sätt? Om vi inte kan läsa en text är vi analfabeter och får
svårt att klara oss i dagens samhälle. Riktigt så är det kanske inte när det gäller att
spela ett instrument utan att kunna läsa noter, men det kan aldrig vara fel att utöka
sin kunskap enligt min mening. Den litteratur som används på musikskolor och för
barn kan ofta vara understimulerande för dessa gitarrister i gymnasieåldern och de
behöver relatera till sådant de redan kan (inte börja om från början).
I min undersökning har jag använt mig av ett induktivt arbetssätt och går igenom
litteratur och gitarrskolor i efterhand. Jag har intervjuat Björn Månsson (personlig
kommunikation, 13 maj 2015), framstående pianopedagog vid Hvitfeldtska
gymnasiet, angående hans inställning till undervisning och
notläsningsproblematiken.
Jag har prövat mitt material på sju stycken av mina elever, varav tre flickor och
fyra pojkar, alla med varierande bakgrund som gitarrister. Alla eleverna anges med
fingerade namn och de har gett sitt medgivande till att medverka i studien.

Bakgrund
Min utgångspunkt i denna undersökning är att det finns brister i såväl litteratur som
praktiska metoder för att undervisa i spel efter noter med gitarrelever. Här kan
finnas en lucka i litteraturen. Under mina 25 år som gitarrlärare har denna fråga
intresserat mig. Antagligen finns det fler fiolskolor och pianoskolor som på ett
annorlunda sätt lär ut notläsning och vägar fram till att bli en bättre instrumentalist.

De gitarrskolor som finns enkelt tillgängliga kan upplevas som gammaldags och
krångliga. Min egen erfarenhet är att gitarrister ofta är urusla notläsare och dåliga
på prima vista. Hänger det ihop med gitarrskolorna eller gitarrlärarna? Problemet i
sig verkar inte existera i samma utsträckning på andra instrument som till exempel
piano och fiol. Till viss del ligger nog problemet i instrumentets natur då dagens
kompositörer av konstmusik som inte trakterar instrumentet själva ofta drar sig för
att skriva för instrumentet. Gitarren med sin grundstämning är kanske främst
konstruerad för ackordsspel. Rent historiskt sett är gitarren ett mycket gammalt
instrument även om den inte såg ut så som den gör idag. Den har till största delen
fungerat som ett folkligt instrument med en ackompanjerande funktion. I följande
citat återges en kortfattad historik om gitarren hämtad ur Martin Giertz bok ”Den
klassiska gitarren”.
Själva namnet skvallrar också om att gitarrens förfäder kanske skall sökas
bland vårt indoeuropeiska arvegods: det spanska guitarra går tillbaka på
latinets cithara som i sin tur härleds av ett ord som skrivs ”chatur” på
sanskrit. ”Tur” betyder sträng, ”cha” fyra, således ”fyr-stränging”. Gitarren
bör alltså härstamma från fyrsträngade instrument om utgår från själva
etymologin i ordet: gitarr →guitarra (spanska) →kitaire (medeltida form)
→cithara (latin) →chartâr (persiska) →chatur (sanskrit)” (Giertz 1979, s.
12).

Gitarrens nuvarande typ av konstruktion skulle dock kunna göra det enklare att
relatera en notbild till en skala eller figur, även kallad ”box” (en ”box” är i detta
fall en skalformation eller mönster, där fingrarna i vänsterhanden har fått ett
specifikt band, ett ställe på gitarren att trycka ned, se figuren i bilaga 1). Om vi lär
våra fingrar att spela tonerna efter denna figur (i bilaga 1 visas endast två av de
många figurer/boxar som en fullfjädrad gitarrist bör kunna) så får vi också lättare
att spela i olika tonarter. Vi kan med hjälp av detta tankesätt också transponera
enkla melodier till olika tonarter direkt ifrån bladet utan att behöva skriva om
noterna. Flyttar vi skalan/figuren från till exempel band två (A-dur) till band fem så
får vi C-dur skala istället. Kan vi dra nytta av detta när vi introducerar noter till
våra elever? Finns det en metod för att lära sig läsa noter som lämpar sig på flera
olika typer av gitarrister med olika bakgrund?

Syfte
Syftet med undersökningen är att utveckla och utvärdera en praktisk metod för
lärande av noter och notläsning för gitarrelever på gymnasienivå, samt att utvärdera
effekterna av deras lärande. Att undersöka om en specifik metod, som jag själv har
kommit fram till vid notläsningsinlärning, kommer fungera på ett tidigt stadium i
progressionen till att bli en bra primavistaspelare och god notläsare. Metoden
baseras på mitt eget sätt att läsa noter, det vill säga att man hittar ett mönster från
början och utgår ifrån vilka skalor och vilka lägen som är relevanta att spela i. I
undersökningen ville jag ta reda på hur denna metod fungerade när engagerade
gitarrelever på gymnasienivå ska lära sig att spela ny musik efter noter då eleverna
har varierande förkunskaper i notläsning på gitarr. Om metoden visade sig
framgångsrik, skulle en kompletterande gitarrskola kunna användas som en del i
undervisningen och utformas efter den.
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Frågeställningar
•
•
•
•

Finns det en metod som skulle kunna underlätta lärandet av notläsning för
gitarrister?
Kommer metoden att fungera på olika typer av gitarrister med varierande
bakgrund?
Kommer resultatet att bli tillfredställande för alla elever som ingår i
studien?
Kan man utläsa någon skillnad i resultatet beroende på deras skiftande
förkunskaper?

Metod och teori
Arbetet utgår ifrån en kvalitativ studie inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt för
att analysera resultaten. Jag gör en kortfattad beskrivning av hermeneutiken och
varför den använts senare i denna skrift. För att tydliggöra resultaten från de olika
lektionerna har studien kompletterats med några tabeller av kvantitativ karaktär. I
min undersökning använde jag mig av ett induktivt arbetssätt och gick igenom
relevant litteratur och gitarrskolor i efterhand. Jag har intervjuat en erfaren och
välrenommerad pianolärare för att vidga vyerna och leta efter sammankopplingar
mellan de olika studierna som tas upp i denna skrift. Jag har provat min mer
praktiska metod under lektioner i februari, mars och april 2015 vid olika
sammanhängande tillfällen på sju stycken av mina elever. Eleverna var slumpvis
utvalda, med hänsyn tagen till hur studien interfolierade med deras utbildning. Alla
elever som ingår i studien gick estetiskt program på gymnasiet med inriktning
musik. De hade enskilda lektioner i gitarr på mellan tjugo till sjuttio minuter varje
vecka. I min studie valde jag att i de två första ”lektionerna” låta inlärningen ta den
tid som behövs för nå ett tillfredsställande resultat. Jag dokumenterade de två första
tillfällena i efterhand som dagbok. Vid det sista och tredje tillfället filmade jag
eleven. Alla elever i studien benämns med fingerade namn och jag har fått deras
godkännande till att medverka i studien både muntligt och skriftligt (se bilaga 5).
De informerades även om att de kunde vara anonyma och att de kunde när som
helst avbryta studien. För att göra studien överskådlig och jämförbar har jag
upprättat diagram. Detta för att förenkla dokumentationen med måluppfyllelse efter
sista observationstillfället.
Undersökningen baseras på studier av sju olika typer av gitarrelever i årskurs ett till
tre som gick estetiskt program med musikinriktning på gymnasiet och spelade
akustisk gitarr. Varje individ beskrivs var för sig. Efter att varje elev beskrivits
följer analyser över observationerna. Alla elever är mina egna elever som jag också
kommer att betygsätta. Det kan ju vara en nackdel att de är i beroendeställning till
mig på grund av detta. En fördel med att det är mina elever som ingår i studien är
att vi redan hade etablerat en kontakt, vilket är av stor vikt vid all typ undervisning
(Hattie, 2014). Att vi redan känner varandra kan ha förkortat vår resa mot målet att
spela ”Valses poéticos”. Då alla individer och elever är olika så blir också deras
väg till målet inte den samma.

Praktisk metod
Mitt antagande är att: Om eleverna hittar tonerna i skalan så kan de relatera skalan
till noterna på arket. I detta antagande har jag också låtit mig inspireras av Eva
Wedins bok ”Utveckla språket med musik” (Nivbrant Wedin, 2013).

Jag har skapat ett eget notmaterial för studien med målet att spela temat ur Enrique
Granados, Valses poéticos (se bilaga 4).
Jag har med utgångspunkt i skalspel ”boxar” (se bilaga 1) skapat det material jag
använt mig av. Materialet består av tre separata ”lektioner” med målet att klara av
att med tillfredställande resultat spela melodin i mitt eget arrangemang av ”Valses
poéticos” av E. Granados (se bilaga 4).
Samtliga gitarrister fick lära sig att spela A-durskala i en oktav i andra läget från
sträng tre, g-strängen, till sträng 1, e-strängen (se bilaga 1). För att kunna spela hela
låten så behöver de också kunna spela A-dur´s toner i nionde läget. Många av
eleverna kunde säkert redan spela dessa skalor. Jag anpassade mitt notmaterial så
att de kunde känna igen de figurer de spelat tidigare i den nya notlitteraturen. Vid
sista tillfället fick de spela prima vista efter några korta instruktioner om vilka
lägen de skulle använda. De fick inte notlitteraturen i läxa, utan bara få möjlighet
att spela den på lektionen. Vid de två första lektionerna valde jag att använda så
mycket tid som behövdes för att resultatet skulle vara tillfredställande. Vid det
tredje tillfället där de fick spela prima vista inför kameran har jag gjort en
utförligare analys.
Målmedvetenhet - När jag satte igång med denna del i deras utbildning, vilket
också var min undersökning, berättade jag för dem att vi skulle spendera tre
lektioner till detta projekt. Beroende på hur lång tid varje moment kom att ta, så
behövde inte hela lektionen tas i anspråk. De fick alltså veta att vi gjorde detta i
högst tre lektioner.
Relatera till något de redan kan - Jag utforskade också hur eleverna kunde
relatera till något de redan kunde och hur deras motivation till notinlärning
stimulerades.
Motivation – Förhoppningsvis blev eleverna motiverade av att de insåg att med
hjälp av denna metod så kunde de enkelt lära sig spela melodier efter noter även i
andra genrer och stilar.
I denna uppdelning har jag haft nytta av John Hatties (2014) resonemang.

Hermeneutik som tolknings- och analysmetod
”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den
mänskliga existensen” (Patel & Davidson, 1994, s. 25). Under 1600- och 1700-talet
var hermeneutiken en metod för att tolka bibeltexter och under 1900-talet
utvecklades den till en allmän metodologi inom humanvetenskapen (ibid.). Inom
hermeneutiken kontra positivismen är det av större vikt att forskaren är insatt och
har en god förståelse av det han ska studera då det är denne som i större mån ska
”tolka tecknen”. Vid det hermeneutiska synsättet så lämpar sig kvalitativa
forskningsmetoder. ”Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet
subjektivt utifrån sin egen förförståelse” (ibid., s. 26). Så här formulerar sig Patel
och Davidson.
Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningsakten.
Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse,
perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som
lever och utvecklas. Ofta kallas detta för den hermeneutiska spiralen. Text,
tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt
detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för
det genuint mänskliga (ibid., s. 26).
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Man skulle något förenklat kunna säga att i positivismen bryter man ner en helhet i
mindre delar för att kunna studera dem och i hermeneutiken låter man i den
”hermeneutiska spiralen” eller den ”hermeneutiska cirkeln” delarna byggas till en
helhet på ett holistiskt vis. Enligt Heidegger (Molander, 2003) så har vi vissa
förföreställningar när vi ställs för att tolka något nytt. ”För att kunna göra en god
tolkning menade Heidegger att uttolkaren måste försöka frigöra sig från sina förestrukturer, vilket förvisso är en mycket svår, men enligt honom inte omöjlig
uppgift” (ibid., s. 169). Gadamer ansåg däremot inte att fördomar är något negativt
och anser inte att vi måste göra oss kvitt våra fördomar, om det ens går. Han
påpekar dock att ” … en fördom är ett omdöme som fällts utan att ha kontrollerats
och att en fördom sålunda både kan bekräftas och falsifieras” (ibid., s. 169). I min
studie om notläsning för gitarrister i gymnasieåldern har jag valt att anpassa mig
och väga in vad jag lärt mig under den tid som studien pågått. Jag har självfallet
låtit mina tidigare erfarenheter av undervisning spela en stor roll. Skulle studien
utförts på ett kvantitativt sätt skulle varje elev haft precis samma förutsättningar i
form av tid, återkoppling, instruktioner från mig och så vidare. Den mest konkreta
delen i analysen av studien sker först i lektion tre, den sista lektionen ”Valses
poéticos”, där samtliga elever ställdes inför uppgiften att spela prima vista.

Tidigare forskning och litteratur
Törnheden 2011
En sökning via Kungl. Musikhögskolans DiVA-portal resulterade i ett intressant
pedagogiskt specialarbete skrivet av Thomas Törnheden år 2011. Uppsatsen heter
Att komma ikapp, notläsning för pianister vilken behandlar samma ämne och
problematik som jag fördjupat mig i, men denna gång handlar det om pianoelever
och deras lärare. Törnheden har undersökt vad det finns för metoder som kan
utveckla notläsningsförmågan hos elever som redan har nått ganska långt i sin
utveckling i att spela piano, men där notläsningsförmågan inte är i paritet med
spelskickligheten. Törnheden har letat efter material och litteratur som behandlar
ämnet och även genomfört tre kvalitativa intervjuer med lärare vid Södra Latins
gymnasium. Han har intervjuat två pianolärare, Maria Kvist-Kåse och Harry
Severin, och en klarinettlärare, Michael Schlyter. Jag vill här lyfta fram några av de
slutsatser Törnheden nämner som jag anser relevanta för min egen studie. Två av
hans informanter ansåg att gehöret inte behöver spela någon roll för
notläsningsförmågan (Törnheden, 2011, s. 10 och 13). ”Kvist-Kåse menar att det är
rytmen som oftast fallerar och inriktar därför sin undervisning till stor del kring
rytmläsningsövningar, medan Severin inte nämner det över huvudtaget”
(Törnheden, 2011, s. 10). Han skriver i sin sammanfattning om resultatet följande:
Jag har funnit att det finns metoder och strategier som är gemensamma för
många av de källor jag tagit del av, samt att det finns metoder som pedagoger
och andra källor anser har önskad verkningsgrad. Dock finns det väldigt lite
vetenskaplig forskning som kan bekräfta om dessa metoder verkligen
fungerar eller om det bara är författarna och pedagogerna själva som
upplever att de fungerar (Törnheden, 2011, sammanfattning).

Språk och lärande
Eva Nivbrant Wedin skriver följande i sin bok ”Utveckla språket med musik” från
2013. ”Skriftspråket utvecklades för att vi skulle kunna minnas det som
kommunicerats, eftersom det som skrivits ner finns kvar till skillnad från det

direkta talet … Barn börjar skriva innan de läser” (Nivbrant Wedin, 2013, s. 20).
Är det möjligtvis så att vi ska börja skriva noter innan vi läser dem? Varför inte,
men det är kanske svårt att tillämpa i gymnasieåldern med penna och papper,
däremot så kan nog datorprogram fylla en viktig funktion i framtiden. Törnheden
skriver följande i sin uppsats från 2011: ”Från mina egna erfarenheter,
intervjusvaren samt Knutsson (2008) drar jag slutsatsen att metoden att låta
eleverna skriva noter själv är en metod som verkar fungera bra” (Törnheden, 2011,
s. 11). Innan barn börjar skriva och läsa så börjar de förstås att kommunicera och
tala. Vanliga ord i början är mamma, pappa, lampa och så vidare (Nivbrant Wedin,
2013). Det finns många olika tillvägagångsätt för att främja den skriftspråkliga
utvecklingen innan barnet börjat skriva och läsa. Några av dem är rim, ramsor och
barnvisor där betoningar och stavelser ofta ligger naturligt i sången. Vid spel efter
noter skulle det kunna vara enklare att gruppera in noterna/tonerna i mindre
naturliga fraser på till exempel tre toner. En förutsättning för att detta ska fungera
är att vi behöver något att relatera till som vi redan kan, till exempel en skalfigur
som vi lärt våra fingrar att utföra genom övning och repetition.
Vi går igenom olika faser i vår språkliga utveckling. Till en början handlar
det om vår auditiva perception, det vill säga det vi tar in via hörseln. Allra
först lär vi oss att känna igen olika språkljud, även kallade fonem. Exempel
på språkljud är ord, stavelser, ansats och rim. Ska ett barn i förskoleåldern
identifiera enskilda fonem så behöver barnet göra detta via allitteration, det
vill säga lyssna på hur fonemen låter i början på ord (Nivbrant Wedin, 2013,
s. 10).

När vi ska lära ett litet barn säga ett ord så bör vi inte avstava varje bokstav. Om vi
tar ordet mamma till exempel blir det krångligt om vi bokstaverar varje bokstav ma-m-a, utan istället bör vi dela upp det i stavelser ma-ma (Nivbrant Wedin, 2013).
En reflektion över detta med stavelser är att det nog är utmärkt att tillämpa även
denna strategi också när man lär ut noter och vid instrumentalspel. Det är lätt hänt
att lärare hakar upp sig vid enskilda toner när de kanske egentligen borde utgå från
små fraser eller grupp av toner ”stavelser”. Kan vi spela en skala i en oktav så kan
vi lätt lära ut små fraser i en melodi med hjälp av ”stavelser” korta melodislingor
på kanske högst tre toner. I utvecklingen av min metod har jag tag låtit mig
inspireras av John Hattie, 2014. Han har i sin studie speciellt poängterat vikten av
lust och återkoppling.
Synlig undervisning och synligt lärande sker när inlärningen är det uttalade
målet, när målet är lagom utmanande och när både lärare och elev (på sina
respektive sätt) försöker ta reda på huruvida och i vilken utsträckning det
utmanande målet har uppnåtts. Synlig undervisning och synligt lärande sker
när det förekommer målmedveten övning som syftar till att bemästra målet,
när återkoppling ges och efterfrågas och när det finns aktiva, passionerade
och engagerade människor (lärare, elever, kamrater, med flera) som deltar i
lärandet. Det är lärare som ser lärandet ur elevers ögon och elever som ser
undervisning som nyckeln till sitt eget fortlöpande lärande. Det
anmärkningsvärda med beläggen är att de största effekterna på elevernas
inlärning sker när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning och när
eleverna blir sina egna lärare. Elever som blir sina egna lärare uppvisar de
självreglerande egenskaper som verkar mest betydelsefulla för lärande
(självobservation, självutvärdering, självbedömning, självstudier). (Hattie,
2014, s. 45)

White 2015
Vid ytterligare en sökning på internet resulterade en av mina träffar i en artikel
benämnd Reading Skills: The Guitarist´s Nemesis? publicerad på, Berklee Today,
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hämtad 17 juni 2015 (https://www.berklee.edu/bt/172/lesson.html#) skriven av
professor Mark White, vid gitarrfakulteten på Berklee college of music. Han har
även gett ut en bok på området som heter Advanced Reading Etudes for Guitar. Jag
kommer här att kortfattat ge en sammanfattning av artikeln i min egen
översättning. White börjar sin artikel med att säga att det inte är någon hemlighet
att gitarrister är kända för sina undermåliga notläsningsfärdigheter. Enligt White
finns det många anledningar till att gitarrister är sämre på detta än andra
instrumentalister. Några av anledningarna är att gitarrister ofta börjar spela i
tonåren till skillnad från till exempel violinister och blåsare börjar tidigare och
notläsningen står i fokus för att dessa ska kunna ingå i orkestrar och dylikt. Många
gitarrister lär sig på gehör och kopierar inspelningar. Det sistnämnda anser White
dock vara den viktigaste parametern i en gitarrists musikala utveckling. Han
nämner också att vi kan spela samma ton på många olika ställen på gitarrhalsen
vilket också försvårar notläsningen. (White, n.d.)
White (n.d.) har utvecklat en metod som innefattar tre olika områden att studera:
1. Att lära sig känna igen noterna på notsystemet/pappret och benämna tonen
med namn.
2. Här kommer rytmläsningen in i bilden och detta kan med fördel tränas utan
instrumentet i handen. Han föreslår att man tar melodier från till exempel
”Real Book” eller utdrag från Beethoven-symfonier.
3. Att organisera sina fingrar och fingersättningar till att göra det som behövs
för att kunna spela notbilden.

Musikpsykologi och musiklexikon
I boken ”The Oxford Handbook of Music Psychology second edition” (2016) så
har kapitel 34 dedikerats åt prima vista problematiken. I summeringen av kapitlet
så skriver författarna följande i min egen översättning:
Att läsa prima vista tillhandahåller en komplex problemlösningssituation med
en intrikat samverkan av fundamentala mekanismer (drivna av
intagsstimulansen från notbladet och det som kommer ut och når våra öron)
och en toppstyrd process (baserad på förväntningar, minne och kognition).
Begränsningar angående teknisk spelskicklighet på ett instrument kommer
antagligen också att begränsa förmågan att läsa prima vista (Lehmann &
Kopiez, 2016, s. 555).

Blockcitatet nedan fastslår också att sjunga solfège är ett bra sätt att träna sig i
notläsning (solfège är ett sätt att sjunga efter t ex en dur-skala, Do-Re-Mi-Fa-SolLa-Ti-Do). Så här definierar Bonniers musiklexikon ordet solfège, ”italienska
solfeggio, sångövning avsedd att utveckla gehör och förmåga att träffa tonerna rätt”
(Bonniers musiklexikon, 2003, s. 469). Att med hjälp av att först lära sig en ”box”,
eller skalfigur, kan förhoppningsvis göra att notläsningen för även gitarrister
förenklas. Har man denna inställning till notläsningen är det också mycket enklare
att transponera melodier direkt från bladet.
Många forskare och insiktsfulla lärare har utvecklat och testat material för att
träna prima vista systematiskt. Det bästa sättet att förbättra sin prima vista är
att träna sitt gehör, kontrollerad läsning, kreativa aktiviteter och
sjunga/solfège, enligt en nyutkommen meta-analys (Mishra, 2014b refererad i
Lehmann & Kopiez, 2016, s. 554).

Notlitteratur
En notskrift som är mycket populär att använda som material för
gitarrundervisning vid kultur och musikskolor runt om i landet är Gitarristen 1 av
Sallman och Silén (2002). Det finns tre stycken böcker numrerade från ett till tre
där bok ett är nybörjarboken och tredje boken för dem som kommit lite längre i sin
notläsning och sitt gitarrspel. Dessa böcker har jag använt under många år när jag
undervisat barn som ska lära sig spela gitarr. Jag tycker böckerna fungerar bra och
innehåller en bra repertoar som barnen tycker om. Det kan däremot vara svårt att
motivera äldre elever som redan kan spela att öva noter genom dessa böcker. En
spännande reflektion jag får är att det skulle vara intressant att spela samma
repertoar med nybörjarna, men att redan från början börja i läge fem eller sju. Det
skulle vara lätt att byta tonarter så att barnen inte behöver göra för många
strängväxlingar och gitarren kommer inte heller att kännas lika ”stor”. Jag har även
använt dessa böcker i min undervisning på gymnasiet för att testa mina
gitarrelevers notläsningsförmåga, men som studiematerial på gymnasienivå så är
det svårt att motivera dem till att gå hem och öva på låtarna i boken, t ex Gubben
Noak.
När det gäller notmaterial för de som ska lära sig spela violin så är Suzukis
violinskola, volym 1 (2007), vanligt förekommande på kulturskolor. Den börjar
med ganska mycket text och bilder på hur man ska hålla stråken, samt vikten av att
öva. Innan eleven spelar första musikstycket i boken så får denne öva på rytmer
och stråkföring. Det första stycket som introduceras är blinka lilla stjärna och
musiken används vidare för rytmövningar och stråkföringsövningar. Redan i slutet
på denna bok finns det verk av J. S. Bach, F. J. Gossec och R. Schumann.

Disposition
Min studie börjar med en beskrivning av genomförandet och analyser. Där redogör
jag för hur mina sju gitarrelever som medverkat i studien lyckats med de olika
momenten. De fick tre lektioner i att spela efter noter med liknande upplägg. För
att studien skulle bli mätbar använde jag mig av tidsaspekten. I den reflekterande
sammanfattningen har jag skapat diagram för varje lektion för att synliggöra
mätbarheten. I det sammanfattande diagrammet syns alla tre lektionerna
tillsammans och alla sju elevernas tidsresultat tillsammans. I diskussionen tar jag
upp mina egna frågeställningar och slutsatser och diskuterar mina resultat gentemot
den litteratur jag har gått igenom. I de fem bilagorna finns det material jag använt
för studiens genomförande samt förklaringar till det samma.

Genomförandet och analyser
Nedan presenteras genomförandet av studien. Jag ger en kort
bakgrundsbeskrivning om varje elev där jag försöker förklara ungefär vilken nivå
respektive individ befinner sig på. Deras speltekniska nivå och
notläsningskunskaper sedan tidigare har självfallet inverkan på hur de kommer att
klara av uppgiften och vilken tidsåtgång som krävs för varje moment. Jag har vid
alla de tre momenten valt att genomföra dem oavsett tidsåtgång (högsta tidsåtgång
är dock respektive elevs lektionstid) på grund av deras olika bakgrunder och
tekniska spelskicklighet. Ingen av eleverna har fått med sig något notblad hem utan
alla moment har genomförts på skolan. Ingen har alltså kunnat träna på partituret
hemma. Däremot har jag med de elever jag tyckt det varit relevant återkopplat till
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notexemplen vi spelat gången innan. Målet med de tre lektionerna har varit att
kunna spela det sista momentet/lektionen ”Valses poéticos” tillfredställande och
stycket har lagts fram som en prima vista uppgift.
I ”Lektion 1” har eleverna fått använda skalfigurerna med en enkel rytmisering och
jag har ackompanjerat med de ackord som finns inskriva (se bilaga 2). Är det något
moment som varit svårt för eleverna har jag försökt hjälpa dem att på ett sådant sätt
att de själva ska komma på hur de kan tänka/göra för att det ska bli rätt.
Jag har försökt öka svårighetsgraden lite grand i ”Lektion 2” och jag har i mitt
partitur valt att hoppa lite i skalan så att det inte blir diatoniskt hela tiden. Jag
introducerar också den punkterade fjärdedelstonen i tretakt som många elever har
svårt att få till på ett bra sätt i början. Jag har medvetet valt att inte krångla till
tonhöjderna när detta moment spelas för att energin ska kunna läggas på
rytmiseringen (se bilaga 3). Här spelar jag också stämma två i mitt arrangemang av
”Valses poéticos” och på vissa ställen skär sig stämman mot melodin. Detta är
medvetet gjort för att de med ett utvecklat gehörsspel ändå ska vara tvungna att
läsa noterna.
Sista momentet ”Valses poéticos” (se bilaga 4) spelas prima vista första gången
och sedan tills stycket kan spelas med tillfredställande resultat, det vill säga att alla
toner och rytmer ska vara rätt förutom något enstaka slarvfel.

Olle
Olle är en mycket skicklig och driven gitarrist för sin ålder. Han går
spetsutbildningen på gitarr. Jag har undervisat honom i snart två år i 40 minuter per
vecka. Man skulle kunna säga att hans huvudinstrument är elgitarr, men han spelar
gärna akustisk gitarr också. Han har tidigare lärt sig sina stycken och låtar via
tabulatur och på gehör. I de mer avancerade verk som vi har spelat så har jag visat
honom hur han ska göra. Vi har också skrivit in ackordsanalysen ovanför noterna i
stycket och ibland använt oss av ett tabulaturliknande sätt att skriva in strängar och
band ovanför de noter vi spelat. När Olle sedan spelat stycket så har han alltid gjort
det på ”gehör” med hjälp av ackordsanalysen. I sitt gehörsbetonade spel så är han
sedan länge familjär med skalor och olika ”boxar”. På konsert har han två gånger
spelat ”Las Abejas” av Barrios som får betecknas som ett svårt och virtuost verk.
Han har varit med och ackompanjerat skolans kör vid stora offentliga konserter.
Lektion 1
Vid den första lektionen, betecknad ”Lektion 1” (se bilaga 2) gick jag igenom vilka
skalor han skulle använda för att på ett enkelt sätt kunna spela de noter som finns
nedtecknade. Ett problem för Olle är att han lär sig mycket snabbt på gehör vilket
kan göra att han inte bryr sig om att läsa noterna efter att han lärt sig låten. Därför
var det viktigt för mig att inte göra alltför melodiösa slingor. Den här dagen är Olle
lite trött och notläsningen går trögt, men efter ett tag så fungerade stycket perfekt
och frasering och spel var på högsta nivå. Tidsåtgång av lektionen ca 20 minuter.
Lektion 2
I ”Lektion 2” (se bilaga 3) får han det lite svårare. Här är melodin inte lika självklar
och kompet skär sig ordentligt med melodin på sina ställen. Denna lektion börjar vi
med att återkoppla till ”Lektion 1” och jag förklarar på liknande sätt igen som en
tillbakareflektion. ”Lektion 1” går bra efter bara någon minut och han introduceras
i ”Lektion 2”. Här är de punkterade fjärdedelsnoterna lite svåra att få till, men efter
ett tag fungerade även detta perfekt. Efter ett par genomspelningar spelades stycket
utmärkt och vi lämnade det. Tidsåtgång ca tio minuter.

Valses poéticos
Sista lektionen ”Valses poéticos” filmades. Även sista lektionen startas med att
återkoppla och spela de tidigare notexemplen. Jag visar honom vilka lägen han ska
spela i och var i notbilden de finns. Jag tror att Olle känner sig lite obekväm av att
han filmas och under de två första minuterna så går mycket fel som jag inte tror
hade gått fel ifall vi inte filmat. Efter cirka fyra minuter är det ett ställe i noterna
där Olle hakar upp sig. Jag pekar då på varje not när han spelar dem så att han lätt
hittar dem. Olle vill gärna hoppa upp i nionde läget när vi kommer till tredje
systemet så som de andra notbilderna var. Efter sju minuter är resultatet
tillfredsställande och vi stängde av kameran. Vi spelade också igenom stycket en
sista gång när vi hade stängt av kameran och då var resultatet perfekt med rätt
toner, rätt rytm och mycket fin frasering.

Rut
Rut går sitt första år på gymnasiet och har sång som ”huvudinstrument”. Även Rut
går spetsutbildningen. Hon har spelat lite grand gitarr tidigare, men framförallt
efter ackordsanalys och ganska enkla kompfigurer med mestadels slagkomp. Hon
har spelat gitarr för mig i snart ett år. Vi har spelat visor efter ackordsanalys och
mer avancerade ackompanjemang efter tabulatur. Till exempel har vi spelat ”Fields
of Gold” av Sting, i Eva Cassidys version, vilken hon också spelade och sjöng
mycket fint tillsammans med en klasskamrat på konsert. Rut är inte så familjär med
skalspel, men vi har spelat en skalfigur tidigare. Noter på gitarr har hon nästan inte
spelat överhuvudtaget.
Lektion 1
När vi börjar med ”Lektion 1” så spenderar vi några minuter med att gå igenom de
två olika skalfigurer som ingår i det stycket. Vi spenderar ganska mycket tid på att
lyckas spela de två första systemen på stycket, men när vi börjar spela i nionde
läget går det bättre. Tidsåtgång ca 25 minuter.
Lektion 2
Innan vi startar med ”Lektion 2” återkopplar vi till ”Lektion 1” och efter några
minuter fungerar ”Lektion 1” så som den gjorde gången innan. I ”Lektion 2” är de
största svårigheterna hoppen i skalorna och punkteringarna. Tidsåtgång för
”Lektion 2” är ca 20 minuter.
Valses poéticos
Vi gör som tidigare och återkopplar till de tidigare lektionerna innan vi börjar med
”Valses poéticos”. Jag introducerar notbilden och berättar vilka lägen hon ska spela
i och var de är. Jag visar också att hon ska börja på tonen fiss i nionde läget. Vid
första genomspelningen missas punkteringstakterna och hon spelar ett a när vi
kommer upp i nionde läget, men rättar snabbt till det till ett fiss. Vid andra
genomspelningen kommer vi till takt två där punkteringarna är och hon stannar
självmant för att reda ut hur det ska vara. Vi börjar om ett par gånger innan stället
fungerar som det ska. Den andra genomspelningen går hyfsat bra och hon spelar
fisset i nionde läget. Vid tredje genomspelningen fungerar i stort sett allt och vi
spelar en fjärde gång direkt i anslutning till den tredje. Båda dessa sista
genomspelningar fungerar med ett tillfredställande resultat. Tidsåtgång sju minuter.

Anton
Anton går tredje året och har spelat klassisk gitarr för mig i snart tre år. Hans
huvudinstrument är elgitarr och han går den vanliga inriktningen (ej
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spetsutbildningen) vilket har gjort att hans lektionstid är kortare. Detta läsår har
han haft 20 minuter i veckan och året innan 15 minuter i veckan. Vi har spelat
etyder av Giuliani, valser av Lauro och andra standardverk för den klassiska
gitarren. Vi har alltid utgått från en notbild, men skrivit in ackordsanalys, strängar
och band med mera för att han ska komma ihåg det vi talat om på lektionerna. Han
har spelat ”La Gatica” av Lauro på gitarrafton på skolan med fullgott resultat. Han
är familjär med skalor och ”boxar”.
Lektion 1
I ”Lektion 1” hade Anton lite svårt med rytmen och tonhöjden i början, men efter
hand fungerade det bättre. Anmärkningsvärt är att när han började spela i nionde
läget så fungerade allt mycket bättre. Tidsåtgång till tillfredställande resultat ca 15
minuter.
Lektion 2
Nästa lektionstillfälle startas med att återkoppla och gå igenom ”Lektion 1” igen.
Tidsåtgång för detta var cirka fem minuter. ”Lektion 2” introduceras och jag
berättar att det går till på samma sätt som i ”Lektion 1”. Vi provar att spela direkt
ifrån bladet, men det hakar upp sig lite och jag visar vissa passager genom att spela
före. Efter cirka tio minuter är resultatet så pass bra att vi lämnar stycket.
Valses poéticos
Innan vi startar med ”Valses poéticos” så spelar vi igenom de två tidigare
notexemplen. Jag går igenom att vi kommer att spela i andra läget fram till sista
systemet. Där hoppar vi upp till nionde läget och första tonen är fiss. Anton får
prova att spela sista systemet innan vi börjar. I första genomspelningen kommer vi
igenom stycket, men punkteringarna är svåra att göra direkt. Innan vi spelar
igenom stycket igen benar vi ut hur takt fem och sju ska spelas. Vid andra
genomspelningen fungerar det mesta jättebra, det enda som saknas är att rytmen
följs på alla ställen. Vid tredje genomspelningen fungerar allt tillfredsställande.
Tidsåtgång sex minuter.

Susanne
Susanne går första året på den vanliga inriktningen. Hon började på min skola en
bit in i höstterminen och har på grund av olika omständigheter inte kunnat vara i
skolan så mycket under höstterminen. Vi har spelat ”Still got the blues” och
”Crossroads”, alltså lite blues låtar. Hon har inte läst så mycket noter tidigare utan
hennes lärare har visat hur hon ska spela och så har hon spelat efter. Hon har ett
utmärkt gehör och lär sig snabbt när jag visar henne, men hon är inte familjär med
noter. Hon har spelat skalor tidigare och är snabb på att uppfatta olika lägen och
vilka fingrar som ska användas.
Lektion 1
Hon introduceras i vilka lägen som gäller för att spela ”Lektion 1” och vi går
igenom vilka lägen och skalor som används på de olika ställena i notbilden. Hon
har förvånansvärt enkelt att finna tonerna men har lite större problem med att få till
rytmen. Tidsåtgång cirka 15 minuter.
Lektion 2
Innan vi sätter igång med ”Lektion 2” så spelar vi igenom ”Lektion 1” igen. Denna
gång flyter allt på ganska enkelt och vi spelar ”Lektion 2”. Allt går fint tills vi
kommer till de ställen där melodin hoppar en ters. Här behöver Susanne lära in
vilka toner som ska spelas och hon gör det sedan på något slags mellanting mellan

gehörsspel och notläsning (vilket i och för sig är så som många gör när de kan ett
stycke). ”Lektion 2” tar cirka 15 minuter att gå igenom och spela, men då spelar
hon också fint på alla sätt.
Valses poéticos
När jag sätter upp noterna framför Susanne frågar hon om hon spelat stycket
tidigare. Jag antar att det är för att hon känner igen notbilden från ”Lektion 2”. Jag
ger ingen introduktion denna gång utan vi sätter igång att spela direkt. Vid första
genomspelningen söker hon lite efter tonerna och vi har egentligen inget tempo i
stycket. Hon har också lite problem med punkteringarna vid första och andra
försöket. Efter andra genomspelning så spelar vi stycket tillsammans en gång
därefter spelar hon själv igen. Det är ett ställe som inte fungerar så bra och vi kollar
igenom det snabbt. Jag spelar före och förklarar hur man ska spela. Sedan spelar vi
hela stycket med perfekt resultat. Tidsåtgång åtta minuter.

Hermann
Hermann går sitt tredje år och har klassisk gitarr som sitt ”huvudinstrument”. Han
går inte spetsutbildningen, men är en driven gitarrist och har spelat flera av VillaLobos preludier, Sonatina av Torroba, Valser av Lauro, en handfull etyder av
Brouwer med mera. Hans notläsningskunskaper har dock varit ganska skrala och
jag tror att han har blivit visad mycket hur han ska spela, vilket gjort att han inte
har behövt lära sig att avkoda en notbild. Under den tid jag undervisat honom så
har vi behövt ganska mycket tid per stycke han spelat, mycket på grund av att jag
behövt visa honom var tonerna ligger. När det gäller Hermann så genomförde jag
alla mina tre ”lektioner” på ett och samma tillfälle på grund av att vi inte haft tid
till att göra det tidigare.
Lektion 1
Jag genomförde ”Lektion 1” som ett slags prima vista test, men förklarade för
honom att vi använder A-dur skala och att jag ville att han skulle spela i andra och
nionde läget. Jag visade också var i notbilden han skulle byta läge. I ”Lektion 1”
var enda problemet att efter ha spelat i nionde läget så använde han den figuren när
vi började om. Han spelade alltså ett g istället för ett giss. Tidsåtgång cirka fem
minuter.
Lektion 2
I ”Lektion 2 ” är det egentligen de punkterade fjärdedelsnoterna i tretakt som är
den största utmaningen i notläsningen. Tidsåtgång cirka fem minuter.
Valses poéticos
Nu äntligen får vi spela det riktiga stycket. Hermann introduceras i vilka lägen han
ska spela i. Nionde läget används inte förrän på sista systemet i notbilden. Vi
spelade igenom stycket två gånger prima vista med några små missar, därefter tog
vi en liten paus och samtalade om dessa punkteringar i tretakt som är svåra att få
till. Vi diskuterar och han frågar om det finns något speciellt sätt att tänka, något
knep, för att lyckas få till dem bättre vid primavista spel. Jag provade med att vi
spelade utan åttondelen som kommer emellan slagen och att han skulle försöka se
den som en slags utfyllnad och sikta på trean i takten. Jag och Hermann spelade
melodin tillsammans en gång och därefter spelade han den själv och jag
ackompanjerade. Resultatet denna gång var utmärkt på alla sätt. Rätt toner och
rytm spelades. Han spelade mycket musikaliskt och gjorde fina fraser i musiken.
Tidsåtgång för det sista momentet var sju minuter, men då diskuterade vi också
punkteringar i mitten av tidsspannet vilket tog cirka två och en halv minut. Så
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egentligen var tidsåtgången för det sista momentet kanske fyra och en halv minut,
men diskussionen behövdes så därför redovisas tiden som sju minuter.

Anna
Anna går första året på spetsutbildningen. Hon har gitarr 40 minuter i veckan, men
spelar även cello 30 minuter i veckan. Hon är med i en celloensemble och skolans
orkester där hon också trakterar cellon. Hon sjunger också gärna och Anna och Rut
gjorde ett fint framträdande med Eva Cassidys version av ”Fields of Gold” som jag
tidigare nämnt. Hon har spelat olika kompfigurer tidigare till ackordsanalys och
avancerade kompfigurer efter tabulatur. Hon har spelat Ulf. G Åhslunds ”Hösten”
väldigt fint och musikaliskt. Hon är van att läsa noter på cello, men har haft svårt
med motivationen att lära sig spela efter noter på gitarr.
Lektion 1
Jag gick igenom de skalor som används i ”Lektion 1” och vi spenderade cirka 20
minuter av lektionen till att lyckas spela noterna tillfredställande. Det som ibland
ställde till det är att skalfigurerna i läge två och nio bara skiljer sig på ett ställe. (se
bilaga 1)
Lektion 2
Innan vi började spela på ”Lektion 2” så återkopplade vi till ”Lektion 1” och denna
avklarades på cirka fem minuter denna gång. ”Lektion 2” avlöpte liknande som
lektion ett och tidsåtgången till detta moment var cirka 15 minuter.
Valses poéticos
Innan jag introducerade ”Valses poéticos” så spelade vi igenom de två föregående
notexemplen. I denna sista lektion fungerar allt mycket bra vid en första
genomspelning. Jag blir positivt överraskad och det enda som inte fungerade
tillfredställande var att när hon kom till det nionde läget visste hon inte vilken ton
hon skulle börja på. Hos övriga elever hade jag visat att de skulle börja på fiss, men
här sade jag bara nionde läget. Vid en andra genomspelning fungerade allt till
belåtenhet. Tidsåtgång tre minuter.

Erik
Erik går andra året på spetsutbildningen. Han har två lektioner i veckan för mig, 70
minuter totalt och spelar bara klassisk gitarr. Han har alltså inget ”bi-instrument”.
Han är en van notläsare och spelar duetter med en annan gitarrist på skolan, samt är
med i skolans gitarrkvartett. Han har redan spelat många av den klassiska gitarrens
standardrepertoar som till exempel, Asturias av Albéniz, Recuerdos de la Alhambra
av Tárrega, Cavatina av Myers och Vals nummer 3 av Barrios. På den senaste
gitarraftonen spelade han Vals nummer 3.
Lektion 1
Efter en kort introduktion om vilka lägen han skulle spela i så satte vi igång med att
spela ”Lektion 1”. Erik spelade i stort sett perfekt direkt, men missade a-et när han
kom upp i nionde läget och hamnade därmed fel. Han lyckades dock rätta till
misstaget snabbt. Vid en andra genomspelning fungerade allt tillfredställande.
Tidsåtgång cirka två minuter.
Lektion 2
”Lektion 2” fungerade ungefär liknande som ”Lektion 1” och tidsåtgången var
även här två minuter för ett tillfredställande resultat.

Valses poéticos
Här gör vi ingen återkoppling till de tidigare notexemplen utan startar direkt. Detta
på grund av att det skulle bli för lätt för Erik i så fall. Jag förklarar att han ska spela
i nionde läget på först sista systemet och han får ögna igenom noterna snabbt innan
vi börjar. Jag tror att kameran skrämmer honom lite i början då han råkar spela ett
diss istället för d och lite luddigt i rytmen. Vi spelar igenom en gång till i ett
långsamt tempo och då sitter alla toner och rytmen perfekt. En sista genomspelning
görs också i ett snabbare tempo med utmärkt resultat. Tidsåtgång cirka fyra
minuter.

Intervju
I min intervju med Björn Månsson (personlig kommunikation, 13 maj 2015) valde
jag att ställa samma eller liknande frågor som Törnheden ställt till musiklärarna vid
Södra Latins gymnasium. Detta för att se om det fanns några väsentliga skillnader i
deras svar.
1. Hur arbetar du med notläsning? Jag vill tillhandahålla det färdiga
resultatet, alltså musiken, och en av meningarna med musiken är ju faktiskt
hur den låter. Det blir lättare att förstå notskriften om man kan relatera
den till det man hör. Jag är också ganska förlåtande till små felspelningar,
”det är viktigare att man är på spåren hur det ska låta än att varje bokstav
är rätt”
2. Finns det några knep/genvägar att ta till för att få elever att bli bättre på
notläsning? Att dela upp i rytm, melodi, harmonik etcetera är säkert bra,
men det hör mer hemma på musik- och gehörslära lektionerna.
3. Hur har du blivit en bra notläsare? Genom att göra musiken och sedan
rätta till detaljerna. Inte vara för hård mot mig själv i ett första skede.
4. Spelar gehöret någon roll för notläsningsförmågan? Absolut! Det blir
mycket lättare om man förstår ungefär hur det kommer att låta redan
innan man spelat det.
5. Kan man öva notläsning utan instrument? Är det bra? Självfallet, men det
bygger ju på att man får upp någon klingande musik i huvudet, att gehöret
och förståelsen av partituret har nått en viss nivå.

Reflekterande sammanfattning
Lektion 1
Alla elever som ingick i studien klarade av att spela det första notarket med rytm
och toner med mycket gott resultat. Vissa gjorde det med en större frihet och
skapade musik, det vill säga spelade på ett känslosamt och personligt sätt där inte
alla toner är lika starka och längden mellan tonerna statiskt lika. Det var en ganska
stor skillnad i hur mycket tid var och en behövde för att lyckas med uppgiften för
att nå ett tillfredsställande resultat. Troligtvis lärde sig alla eleverna hur stycket
skulle klinga efter ett tag men antagligen behövde alla relatera till notbilden för att
lyckas spela hela stycket. I nedanstående figur visar de blåa staplarna hur lång
tidsåtgången var för varje elev för att lyckas spela ”Lektion 1” på ett
tillfredställande sätt. Tidsåtgångsparametern är en grundförutsättning för studiens
genomförande och fyller flera syften. Ett är att det gör det möjligt att mäta
progressionen mellan de olika lektionerna. Ett annat är hur mycket tid som lades på
varje moment, det vill säga hur lång lektion de fick på just denna uppgift. I
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diagrammen nedan syns tydligt hur tidsåtgången var vid de olika momenten, samt
skillnader mellan eleverna. Märk väl att spannet i diagrammen är olika för de olika
momenten. Att stapelvärdet är lägre i ”Valses Poeticos och Lektion 2” gör att det
rent visuellt är lättare att se skillnaden mellan de olika eleverna. I ”Lektion 1” så är
staplarnas minutvärde mellan noll och trettio minuter. I ”Lektion 2” så ligger det
mellan noll och tjugofem minuter, i ”Valses Poeticos” ligger stapelvärdet mellan
noll och nio minuter, för att slutligen i det jämförande diagrammet återigen visa på
ett spann på mellan noll och trettio minuter.
I diagrammet nedan ser man att det skiljer 23 minuter mellan den elev som klarade
uppgiften snabbast, och den som behövde mest tid på sig.

Tidsåtgång "Lektion 1" i minuter
30
25
20
15
10

Tidsåtgång "Lektion 1" i
minuter

5
0

Lektion 2
I ”Lektion 2” fungerade det ungefär på liknande sätt som i lektion 1, men här
märktes det att i stort sett alla hade problem med den punkterade rytmen i till
exempel takt två. När melodin ”hoppade” över någon ton i skalan så kunde de
också få problem att hitta rätt ton. Efter ett tag så lärde sig alla var på notsystemet
och var på gitarren de toner de behövde kunna låg någonstans. De kände igen sig
från ”Lektion 1” och kände sig trygga med andra och nionde läget som inföll på
samma ställen i notbilden. Olle och Susanne, som är mer vana att spela efter sitt
gehör trodde att de spelade fel i takt två där det skär sig rejält mellan tonerna a och
giss.

Tidsåtgång "Lektion 2" i minuter
25
20
15
10

Tidsåtgång "Lektion 2" i
minuter

5
0

Valses poéticos
I den sista lektionen som jag också filmade har det varit mycket bra att kunna gå
tillbaka till filmen för att kunna återuppliva minnet och göra en mer noggrann
analys. Den viktigaste och främsta observationen är att alla lyckas spela detta
stycke inom ramen av åtta minuter. Anna klarade av detta snabbast och det var för
mig ganska oväntat. Hon har tidigare spelat mycket efter noter i och med att hon
spelar cello och kanske drog hon nytta av det när hon antagligen kunde omsätta de
kunskaperna till sitt gitarrspel. Erik hade kanske en dålig dag, men och andra sidan
hade han inte fått träna lika mycket på de andra ”lektionerna” eftersom han klarade
av dem i stort sätt direkt. Olle var märkbart skärrad av kameran och hade nog
presterat snabbare om han inte hade blivit filmad.
I diagrammet nedan tydliggörs att differensen i tidsåtgång för att klara uppgiften
har minskat rejält och nu är det bara 5 minuter som skiljer mellan eleverna mot 23
minuter vid den första lektionen.

Tidsåtgång "Valses poeticos" i
minuter
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tidsåtgång "Valses
poeticos" i minuter
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Det sista diagrammet visar alla tre lektionernas tidsaspekt (minuter) med olika
färger för de olika momenten (lektionerna). I diagrammet tydliggörs det på ett
konkret sätt lektionernas betydelse för alla som behövde lång tid på sig i ”Lektion
1”. Man ser också att de som fick en längre lektion i början klarar sista lektionen på
mycket kortare tid än de behövde för den första lektionen.

30
25
20
15
10

Lektion 1
Lektion 2
Valses poeticos

5
0

Videoinspelning och dagbok som dokumentation av studien
Det mest positiva med att filma lektionerna är att man lätt kan gå tillbaka och se
om det verkligen var så som vi mindes det. Varenda sekvens och sekund finns ju
med och vi färgas inte av det som vi tror oss uppleva. När man efter en lektion
skriver ned vad som hände i dagboksform eller som en loggbok är det lätt att man
glömt väsentliga delar som sedan är omöjliga att återskapa. Minnet av lektionen är
inte som den var i verkligheten. Holgersson tar upp denna problematik i sin
avhandling från 2011. ”Loggbokens funktion i denna studie anser jag som viktig,
även om den också medför begränsningar eftersom den var svår att samla in från
deltagarna. Jag upplevde inte det som att deltagarna inte ville skriva dem utan
snarare att de glömde det, trots att jag påminde dem” (Holgersson, 2011, s. 174). I
min egen studie var det endast jag själv som förde loggbok, men det hade förstås
varit intressant om också eleverna fört loggbok så att jag på ett bättre sätt förstått
deras tankar ur deras perspektiv. Verkligheten kan dock lätt förvrängas då vi ska
återskapa något vi varit med om ifrån minnet. Detta gick framförallt upp för mig då
jag började studera de videoklipp jag hade från studien. Det som kan vara negativt
med video som medium för reflektion är att så fort filmen börjar rulla så blir vi
medvetna om att vi dokumenteras. Jag har i denna studie filmat mina elever i den
sista av de tre momenten i notläsningsstudien och många av eleverna blev märkbart
sämre på att utföra momentet när kameran spelade in. Vid ett tillfälle spelade vi
stycket igen efter att jag stängt av kameran och då fungerade allt perfekt. Det är
som att något låser sig för vissa och det blir en typ av stress med kamerans närvaro.
Min undervisning är säkert också annorlunda när jag vet att kameran spelar in, men
när det gäller mig själv så låser jag inte mig utan presterar nog snarare bättre,
(skärper mig). Det sistnämnda kan nog hänga ihop med att jag under mitt
yrkesverksamma liv som konsertgitarrist alltid tränats i att spela som bäst när det

gäller, alltså fokusera och höja mig. Man kan säkert vänja sig vid
inspelningssituationen om man hela tiden låter kameran vara på, men vårt agerande
är nog annorlunda ändå ifall vi vet att vi filmas.

Diskussion
Syftet med undersökningen har varit att utveckla en praktisk metod för lärandet av
noter avsedd för gitarrelever på gymnasienivå samt att studera effekterna av deras
lärande. I min studie har jag medvetet valt att i de två första ”lektionerna” låta
inlärningen ta den tid som behövs för att nå ett tillfredställande resultat. Jag har
också anpassat mig i min undervisning till elevens behov och försökt förstå hur jag
kunnat hjälpa just denne på bästa sätt. Jag har också under studiens gång förändrat
mig och lärt mig av tidigare lektioner så att jag kunnat förklara tydligare, synonymt
med det som Hattie (2014) och Mishra (Lehmann & Kopiez, 2016) skrivit om. Ett
lättförståeligt exempel på detta skulle kunna vara att jag i början inte spelade
ackorden i ”Lektion 1” utan höll en puls till dem och ibland spelade med.
Harmoniseringen växte fram efter ett par lektioner då jag förstod att det blev
enklare för dem att spela melodin till ackord och deras stämma fick en större
mening. Fokus i denna studie har legat i tonernas placering i förhållande till
varandra, snarare än deras placering på gitarrens greppbräda.
•

Finns det en metod som skulle kunna underlätta lärandet av notläsning för
gitarrister?

Svaret på denna första fråga utifrån undersökningen tycker jag är ja, det finns en
metod, men det finns säkert många ytterligare metoder som skulle kunna fungera
lika bra. Den metod jag provat och skapat är ju egentligen upplagd i tre steg, man
skulle kunna kalla de två första lektionerna för förstudier. Målet har ju varit att
kunna spela ”Valses poéticos” när vi är klara. Mitt antagande är att man genom att
kunna tonerna som finns i skalan lättare kan relatera till en notbild som ju
egentligen är ganska genial (när det går upp blir det ljusare och när det går ner
mörkare). Jag tror att om man på ett kreativt sätt tillsammans med sin elev
diskuterar fram ett mål som ligger på rätt nivå för denne, kan hjälpa till, genom att
strukturera upp notbilden eventuellt genom förstudier eller genom att göra
anteckningar i notbilden. Enligt både Mishra (Lehmann & Kopiez, 2016) och
Hattie (2014) har ett kreativt lärande och en målmedveten positiv återkoppling stor
betydelse för kunskapsabsorberande.
•

Kommer metoden att fungera på olika typer av gitarrister med varierande
bakgrund?

Ingen av eleverna motsatte sig denna notläsningsövning. Detta kan sättas i relation
till när många börjar sina musikstudier på gymnasiet, då ett flertal har ett motstånd
mot notläsning, och öppet säger att de inte vill spela efter noter eller inte ser sig ha
någon större nytta av notläsningskunskaper. Jag tycker att metoden har fungerat
fint på alla de elever som ingått i studien, däremot kanske man skulle behöva göra
ytterligare en studie med fler gitarrelever för att kunna dra några definitiva
slutsatser. Den tid som eleverna fick vid de inledande två lektionerna var också
väldigt skiftande, men alla har nått målet vid varje lektion.
•

Kommer resultatet att bli tillfredställande för alla elever som igår i studien?

Här tycker jag att resultatet blev långt över förväntan. Att alla sju som ingick i
studien lyckades spela det sista notexemplet, som jag anser vara det svåraste att
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utföra, med mindre än åtta minuters tidsåtgång och med ett i det närmaste perfekt
resultat anser jag är anmärkningsvärt.
•

Kan man utläsa någon skillnad i resultatet beroende på deras skiftande
förkunskaper?

Här blir jag framförallt förvånad över Annas kraftiga progression. Kan det hänga
ihop med att hon är en god cellist som är van att spela i orkester och
kammarmusiksammanhang? I övrigt är det de som hunnit längst på sina
instrument, i sitt gitarrspel, som också skapar musik direkt när de har förstått
musiken och notbilden. Eventuellt fungerar min metod att praktisera notläsning och
notinlärning på liknande sätt som Nivbrant Wedins (2013) antaganden om betoning
av stavelser vid barns språkinlärning.

Svårigheter
Ett av notläsningsproblematikens största svårighet verkar vara att lyckas att spela
rätt rytm i ett förutbestämt tempo (Törnheden, 2011) och (White, n.d.). När vi läser
en skriven text med ord så gör vi det i vår egen rytm och vi tränas egentligen inte
till att hålla ett specifikt tempo. I min studie så upplevde jag nog också att det
svåraste för mina elever var att spela tonerna på rätt ställe, alltså rätt rytmiskt. Att
spela rätt tonhöjd klarade de av relativt snabbt med de instruktioner de fått och
deras tidigare kunskaper. Jag tar också problemet med att spela punkteringar i en
tretakt (både Hermann och Susanne hade vissa svårigheter med detta). Om man
inte har spelat dessa punkteringar (se t ex takt två och tre i bilaga 3) relativt mycket
tidigare så verkar det som att det är ett hinder att överkomma för de flesta. I
Suzukis violinskola så övas det på olika rytmer redan i det första stycket och olika
rytm-mönster introduceras relativt tidigt i jämförelse med gitarrboken Gitarristen.
Enligt intervjun med Björn Månsson så tolkar jag honom som att flödet och
musiken är viktigare än att varje enstaka ton blir rätt. För gitarrister så tror jag att
ett bra recept för att bli goda notläsare, är att spela mycket kammarmusik
tillsammans med andra och framförallt andra gitarrister. Att spela med andra
gitarrister gör att vi spelar på ”samma villkor” det vill säga vi har någorlunda
samma förutsättningar vad gäller ljudstarka instrument till exempel. Det finns inte
heller plats eller tid för att stanna upp utan ”tåget går”, rytmen i musiken måste
följas.

Förslag på vidare forskning
Det skulle vara mycket intressant om man gjorde en större studie på barn och
ungdomars progression i melodispel på gitarr om vi hoppade över att spela på ”lösa
strängar” i början. Spela till exempel ”Spanien” i nionde läget och utgå från de
toner eleverna behöver kunna.
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Bilagor
Bilaga 1. De olika skalformationer och figurer som nämns i studien
Bilaga 2. ”Lektion 1” De bokstäver som finns inskrivna i partituret är den
harmonisering jag använde mig av då vi spelade noterna.
Bilaga 3. ”Lektion 2” Här spelade jag den undre stämman i partituret.
Bilaga 4. ”Valses poéticos” Även här spelade jag den undre stämman.
Bilaga 5. Information och godkännande av medverkan i studien

Bilaga 1
Nedan visas de två skalor (boxar) som användes i studien. Tabellen simulerar
gitarrhalsen och prickarna är ställen där man ska trycka ned för att spela tonerna.
Den översta, vertikala linjen i tabellen är sträng 1, det vill säga den tunnaste
strängen.

Denna figur är A-dur´s skala i läge två, en oktav.

II

Denna figur föreställer A-dur´s toner i nionde läget (skulle kunna benämnas som
E-mixolydisk). Notera att det enda som skiljer figurerna åt är ett finger på esträngen.

IX
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Bilaga 2

Bilaga 3
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Bilaga 4

Bilaga 5

Skriftligt godkännande om att deltaga i studien om notläsning
och notinlärning av Jakob Henriques
Under våren 2015 har Jakob Henriques genomfört en studie i notläsning vid
Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Studien heter ”Gitarrens stränga
spel, en studie i notläsning för gitarrister i gymnasieåldern” och behandlar
notläsning på gitarr. Studien har genomförts för att pröva en metod för
notläsningsinlärning. Om metoden visar sig framgångsrik kan denna hjälpa
kommande generationer gitarrister att bli bättre notläsare. Alla elever som
ingår i studien kommer att benämnas med fingerade namn.
Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien under ovanstående
premisser:

XXXXXXXXX
………………………………………………..
XXXXXXXXX
………………………………………………..
XXXXXXXXX
………………………………………………..
XXXXXXXXX
………………………………………………..
XXXXXXXXX
………………………………………………..
XXXXXXXXX
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XXXXXXXXX
………………………………………………..
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