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Sammanfattning 

Utgångspunkten för den här uppsatsen var att undersöka vad som är kunnandet 
inom fenomenet notläsning. Den här uppsatsen ska ses som ett led i att undersöka 
detta och syftet med arbetet var att undersöka hur gymnasieelever erfar fenomenet 
notläsning, och då främst elever med en musikalisk bakgrund inom genrer som i 
första hand inte använder sig av noter vid instudering av musikaliskt material. 
Uppsatsen har därmed ett tydligt elevperspektiv och intresserar sig för elevernas 
olika uppfattningar. Uppsatsen använder sig av observationer och intervjuer som 
metod och resultaten av dessa ligger till grund för en fenomenografisk analys, 
vars utfall diskuteras relaterat till tidigare forskning inom området.  

Resultaten visar att eleverna uppfattar notläsning som ett fenomen vars kunnande 
består av flera olika kunskaper och förmågor. Detta leder vidare till resonemang 
om att identifiera de viktiga aspekterna av kunnandet och att erbjuda elever 
möjlighet att urskilja dessa aspekter i undervisningen samt att kunskaperna och 
förmågorna är beroende av varandra för ett musikaliskt resultat. Resultaten visar 
att eleverna uppfattar att kunnandet dels har likheter med andra kunnande, som 
språk och matematik, men också att det är ett unikt kunnande. Undersökningen 
visar också på noternas roll och funktion som kommunikationsmedel och 
arbetsmaterial för olika musikutövare. 

Sökord: notläsning, a prima vista, musikdidaktik, kunskapssyn, elevperspektiv, 
fenomenografi  
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Inledning 
Jag arbetar inom det estetiska programmet på ett gymnasium och undervisar 
i gitarr, ensemble och improvisation. De senaste åren har vi på skolan 
arbetat för att alla lärare utifrån den egna verksamheten ska bedriva 
forsknings- eller utvecklingsprojekt i sina ämnen. Tanken är att de olika 
ämneslagen ska utgå ifrån svårigheterna i sina ämnen och arbeta för att bli 
bättre på att hantera dessa – att hitta de svårknäckta nötterna i ämnet och 
knäcka dem. Detta ska resultera i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt 
som bedrivs av respektive ämneslag.  

I vårt fall, i musikarbetslaget, innebär detta att identifiera vilka 
kunskapskrav som vi upplever att våra elever har svårast att nå i 
musikkurserna. Våra erfarenheter som lärare är att det är de olika 
kunskapskraven som är kopplade till färdigheten att kunna läsa noter, som 
är de kunskapskrav i musikkurserna som våra elever har svårast att uppfylla. 
Elevers svårighet med notläsning tar sig bland annat uttryck i problem med 
att avkoda noterna som sådana, vilket innebär svårigheter i att uttyda 
tonhöjd, rytm, artikulation och dynamik. Svårigheter infinner sig även när 
elever ska realisera den avkodade notbilden på sina instrument. Dessutom 
har våra elever, som främst spelar pop-, rock- och soulmusik, många gånger 
en bakgrund som autodidakta musiker och spelar främst efter gehör, något 
som ligger i genrens natur. Detta gör att eleverna många gånger spelar efter 
gehör på en hög nivå, men är nybörjare vad det gäller att spela musik utifrån 
en notbild. Dessa skillnader i förkunskaper, vad det gäller gehörsspel kontra 
spel efter noter, tenderar att skapa ett motstånd till arbete med noterad musik 
hos många av eleverna.  

Som undervisande lärare i ämnena Musik och Musikteori upplever vi i 
musikarbetslaget därför att notläsning är det moment som utgör den största 
utmaningen i vår undervisning. Vi upplever en oklarhet dels kring vad man 
egentligen behöver kunna för att uppnå förmågan att avkoda och realisera 
notbilder, och dels hur undervisning bäst bör utformas för att eleverna ska 
utveckla denna förmåga. 

Att utveckla förmågan att musicera efter noter är ett av de övergripande 
målen för ämnena Musik och Musikteori i gymnasieskolan. Gemensamt för 
många av de kurser som läses inom ramen för ämnena Musik och 
Musikteori är att de berör fenomenet notläsning. Ett av de centrala 
innehållen i dessa kurser är musicerande i noterad musik. Relaterat till detta 
centrala innehåll är beskrivningarna i kunskapskraven, som handlar om att 
på olika nivåer avkoda och realisera notbilder samt att kunna notera musik 
(Ämesplan Musik, 2011; Ämnesplan Musikteori, 2011). 
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Mot bakgrund av detta inledde vi arbetet med att planera ett 
utvecklingsprojekt om notläsning och framförallt notläsning utifrån vår 
elevgrupps förkunskaper. Vår avsikt var att ta till oss av tidigare forskning 
kring notläsning, men också att undersöka hur det faktiskt förhåller sig för 
våra elever. Eftersom våra elever, som sagt var, många gånger har en 
bakgrund som autodidakta musiker och främst har spelat efter gehör, så 
ansåg vi det vara intressant att undersöka om det skiljer sig att lära sig läsa 
noter senare i livet jämfört med om man lär sig det tidigare i livet när man 
börjar spela sitt instrument.  

I mycket av den tidigare forskning som jag studerade utgick man ifrån 
psykologiska aspekter, som vad den mänskliga hjärnan är kapabel till vad 
det gäller notläsning och hur hjärnan fungerar vid avkodningen av notbilden 
(Pike, 2012; Penttinen & Houvinen, 2011; Wurtz, Mueri & Wiesendanger, 
2009). Många studier fokuserar även på hur man blir en bättre notläsare på 
en mycket högre nivå än var flertalet av våra elever befinner sig 
(McPherson, 1994; Zhukov, 2014; Kopiez & Lee, 2008; Hayward & 
Gromko, 2009; Saxon, 2009; Mishra, 2014). I dessa studier fokuserar man 
främst hur man blir bättre på att läsa noter a prima vista. Den nivå vi utgår 
ifrån är de som Skolverkets kunskapskrav beskriver, exempelvis i kursen 
Instrument eller sång 1: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar 
en enkel notbild…” (Ämnesplan Musik, 2011). Annan forskning fokuserar 
på att lära sig att läsa noter i en tidig ålder, när man börjar bekanta sig med 
sitt instrument och som en del i den allmänna musikaliska utvecklingen 
(Mills & McPherson, 2006; Jacobi, 2012). Det senare är ingen typisk 
beskrivning av vår elevgrupp, i och med att våra elever många gånger har en 
bakgrund som gehörsmusiker. Därför vill vi i vårt arbete bidra med ett 
perspektiv som utgår ifrån äldre elever som redan har förmågan att traktera 
sitt instrument på en relativt hög nivå, men som inte nödvändigtvis besitter 
förmågan att musicera efter noter.  

Vår utgångspunkt var alltså att undersöka hur vi kan bli bättre på att lära 
våra elever att läsa noter och att eleverna till följd av detta skulle kunna 
utveckla sina förmågor i förhållande till målen i kurserna. Vi diskuterade 
olika metoder vi kunde använda oss av för att studera detta. Då kom vi fram 
till att vi skulle undersöka detta med hjälp av en learning study och utifrån 
ett variationsteoretiskt perspektiv (Se vidare Marton & Booth, 1997). Med 
hjälp av en sådan metod skulle vi kunna studera skillnaderna i det eleverna 
lär sig beroende på lektionens innehåll och lärarens tillvägagångssätt i 
undervisningen. Men senare kom vi fram till att, för att verkligen gå till 
botten med ämnet borde det första steget vara att undersöka vad kunskapen 
att läsa noter faktiskt innebär. Genom att undersöka vad kunnandet i att läsa 
noter innebär, är vår förhoppning att vi ska utveckla mer kunskaper om detta 
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som vi kan använda oss av i undervisningen och i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete. Tanken med utvecklingsprojektet i år är alltså att försöka 
belysa vad kunskapen att läsa noter innebär och detta arbete ligger till grund 
för den här uppsatsen. Jag hoppas att mitt arbete med denna uppsats ska 
resultera i nya insikter relaterade till fenomenet notläsning som vi kan ta 
med oss in i nästa års utvecklingsarbete. 

Bakgrund 
I följande kapitel kommer jag att göra nedslag i tidigare forskning om 
didaktik, musikaliskt kunnande och notläsning. Urvalet av litteratur har jag 
gjort utifrån vad jag anser har relevans för undersökningen och arbetet med 
denna uppsats. Kapitlet innehåller också en förklaring av vad begreppet 
notläsning står för i detta arbete och på vilket sätt notläsningskunskaper är 
presenterade i kunskapskraven för några musikkurser i gymnasieskolan.  

Varför lär sig elever det de lär sig? 
Oavsett vad man ska lära sig finns det nödvändiga specifika faktorer för att 
lärande ska kunna ske, men man kan inte utgå ifrån att lärande kommer att 
ske bara för att man har uppfyllt dessa kriterier, men man kan utgå ifrån att 
lärande inte kommer att ske om man inte uppfyller dessa specifika kriterier 
(Marton & Tsui, 2004). Vad läraren väljer att framhålla och synliggöra och 
hur läraren gör detta kommer att påverka utfallet av undervisningen. 
Lärarens behandling av lektionsinnehållet står alltså i direkt relation till vad 
eleverna kommer att lära sig (Zimmerman Nilsson, 2009). ”Så fort du 
misslyckas med att få någon att förstå någonting, då har du betraktat något 
som självklart som du inte skulle ha betraktat som självklart” (Marton & 
Booth, s. 256, 2000).  

Men det finns inte en universell metod för att åstadkomma lärande. Ference 
Marton och Shirley Booth (2000) menar att det finns generella principer och 
generella mekanismer, men det finns inte en nyckel till lärande, utan det 
finns lika många nycklar som färdigheter. Därför måste vi utifrån den här 
uppsatsens syfte fråga oss vad som är nycklarna till att lära sig att läsa 
noter? 

En term som ofta används i pedagogiska och didaktiska diskussioner är 
lärandeobjekt. Med detta menas vad det är som är målet med 
undervisningen, exempelvis kan notläsning vara ett lärandeobjekt. 
Notläsning är i det fallet det direkta lärandeobjektet. När eleverna ska 
utveckla sina kunskaper i att läsa noter, kommer de också att behöva lära sig 
och utveckla andra kunskaper och förmågor för att kunna utveckla det 
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direkta lärandeobjektet. Dessa kunskaper och förmågor kallas då de 
indirekta lärandeobjekten (Marton, Runesson & Tsui, 2004; Zimmerman 
Nilsson, 2009).  

Sen kan man ytterligare dela upp lärandeobjekten för att synliggöra vad de 
står för. Det avsedda lärandeobjektet är vad läraren planerar för och har för 
avsikt att eleverna ska lära sig. Det manifesta lärandeobjektet konstitueras i 
undervisningssituationen tillsammans av läraren och eleverna och står för 
vad som är möjligt att lära sig av det specifika lärandeobjektet i 
undervisningssituationen. Det eleverna erfar och får med sig i form av 
kunskaper från lektionen definieras som det levda lärandeobjektet (Marton, 
Runesson & Tsui, 2004; Zimmerman Nilsson, 2009). Genom att inta de 
olika perspektiven och undersöka hur de olika lärandeobjekten skiljer sig åt, 
kan vi utvärdera och förbättra vår undervisning, så att det avsedda 
lärandeobjektet och det levda lärandeobjektet skiljer sig mindre och mindre 
åt. Med andra ord, att eleverna lär sig det som var avsikten och målet med 
undervisningen. 

Hur pedagogen väljer att arbeta med lektionsmaterialet spelar en stor roll för 
vad eleverna kommer att få med sig från lektionen i form av kunskaper. Det 
är av yttersta vikt att eleverna får möjlighet att uppleva lärandeobjekten på 
olika sätt och ur olika perspektiv. Vad som varieras och vad som hålls 
konstant påverkar elevernas möjlighet till att urskilja de olika viktiga 
aspekterna av lärandeobjektet och får således även betydelse för elevens 
förståelse av lärandeobjektet (Marton, Runesson & Tsui, 2004; Zimmerman 
Nilsson, 2009). 

En annan faktor för hur mycket eleverna kommer att lära sig är mängden tid 
de lägger ner på att öva upp de olika färdigheterna. För att eleven ska vara 
villig att lägga ner den tid som krävs för att nå ett tillfredställande resultat, 
behöver eleven vara motiverad för detta. Detta är något som Susan Hallam 
(1998) diskuterar och hon ger några konkreta exempel på hur elever kan 
motiveras till att vilja öva mer. Hon menar att det är bra att låta eleven välja 
material själv, leta upp musik som eleven gillar att spela, uppmuntra olika 
former av övning, uppmuntra eleven till att spela med olika musikgrupper, 
uppmuntra eleven till att medverka vid konserter och att sätta upp tydliga 
mål för undervisningen tillsammans med eleven. 

Marton och Booth (2000) pekar på hur viktigt det är att eleven känner att det 
den förutsätts lära sig är relevanta kunskaper. De ger ett tydligt exempel på 
detta och berättar om en kvinna som kom till Nya Zeeland i början av 1950-
talet och hade som uppgift att lära mauribarn att läsa och skriva. Men det 
visade sig inte vara så lätt, vilket till en början förbryllade henne. Men 
senare förstod hon att problemet var att barnen inte förstod vad det skulle 
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vara bra för att kunna läsa och skriva, eftersom de hade växt upp i en miljö 
där det skrivna ordet inte var en naturlig del av vardagen. Senare har det 
gjorts flera studier som visar på hur viktigt de är att eleverna har ett tydligt 
syfte med lärandet. För att skapa så goda förutsättningar för lärande som 
möjligt gäller det alltså att skapa en relevansstruktur för uppgifterna i 
inlärningssituationen. 

Men det räcker inte bara med att vara motiverad och att öva mycket för att 
utveckla sina kunskaper på ett önskvärt sätt. Ytterligare faktorer som ligger 
till grund för hur bra man kan utveckla en förmåga handlar om inriktningen 
till uppgiften (Booth & Marton, 2000) och hur man tar sig an uppgiften 
(Hallam, 1998; Marton & Booth, 2000). Det vill säga vilken inställning man 
har till lärandet och vilka metoder man har för att lära. Man kan lägga ner en 
stor mängd tid på att öva med ineffektiva metoder och det kommer inte att 
ge samma resultat som om man hade spenderat samma tid för övning med 
effektiva metoder (Hallam, 1998). Dessutom är det så att människor erfar 
olika fenomen och situationer på olika sätt. Hur man erfar fenomenet och 
situationen kommer att ha betydelse för hur man tar sig an uppgiften, vilket 
i sin tur kommer att påverka lärandets utfall i form av kvalitet på kunskaper 
(Marton & Booth, 2000). 

Vad är kunskap i musik? 
Gary McPherson (1995/96) har identifierat fem olika färdigheter som är 
viktiga för ett brett musikaliskt kunnande: att kunna läsa noter, att kunna 
spela inrepeterad musik, att spela från minnet, att spela på gehör och att 
kunna improvisera. Han menar att det är olika förmågor som är involverade 
i olika kunnande och att de alla är möjliga att lära sig. Men det är av stor 
betydelse vilken typ av skolning eleven genomgår i relation till vad eleven 
lär sig. Om undervisningen fokuseras mer på det ena eller andra så kommer 
det att ha stor betydelse för vad eleven faktiskt lär sig. Alla färdigheterna 
utvecklas ju längre man utövar och utvecklar sitt spelkunnande, men det är 
stor skillnad på hur mycket de utvecklas i förhållande till vad som 
prioriteras i övandet. Några av förmågorna har större relation till varandra 
än andra. Till exempel finns det ett samband mellan att träna sig i att spela 
efter gehör och att improvisera. Men dessa färdigheter hänger inte samman 
på samma sätt med att kunna läsa noter eller att spela inrepeterad musik.  

Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (1998) diskuterar två olika begrepp 
som de har hämtat från den engelska musikpedagogen Keith Swanswick 
(1994 citerat i Hanken & Johansen, 1998), som menar att man kan skilja på 
en intuitiv kunskap och en logisk-analytisk kunskap inom musikfacket. Den 
intuitiva kunskapen utvecklas genom musikaliska erfarenheter och består av 
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våra personliga intryck och vår intuitiva förståelse av musiken. Till den 
intuitiva kunskapen hör den auditiva förmågan, att kunna höra något för vårt 
inre öra. Detta är allt från att kunna höra klangen av ett specifikt instrument 
till att höra en specifik ackordföljd eller att kunna höra hur en noterad 
melodi ska klinga utan att omsätta noterna till fysiska toner. Genom våra 
tidigare musikaliska erfarenheter, kan vi exempelvis känna igen klangen 
från ett specifikt instrument, vi kan höra hur det spelas och vi kan känna 
igen olika musikstilar. Men det innebär inte att vi kan symbolen för det 
aktuella begreppet i forma av ord eller notation.  

Den logisk-analytiska kunskapen bygger på den intuitiva kunskapen och den 
förstnämnda kan inte existera utan den andra. Logisk-analytisk kunskap kan 
beskrivas som kunskaper om musik, vilket bl.a. innefattar kunskaper om 
noter, tillsammans med musikbegrepp och musikhistoriska fakta. Den 
logisk-analytiska kunskapen är beroende av den intuitiva kunskapen, vilken 
i sin tur är beroende av våra sinnesintryck. Vetskapen om att det finns olika 
notvärden och vad namnen på dem är, ger i sig inga meningsfulla 
kunskaper. Men om man gehörsmässigt har upplevt skillnaderna mellan 
olika notvärden, så kan de intuitiva och logisk-analytiska kunskaperna 
samverka för att bilda meningsfulla kunskaper. Detta menar Hanken och 
Johansen (1998) är den verkligt värdefulla kunskapen. De poängterar också 
att det är en tydlig skillnad i att veta någonting och att kunna utföra 
någonting. Man kan mycket väl veta hur en noterad melodi ska klinga, men 
av olika anledningar ha svårigheter att utföra den. 

Gardners intelligensteori applicerad på kunnandet inom fenomenet 
notläsning 

Susan Hallam (1998) presenterar hur man kan använda sig av Howard 
Gardners intelligensteori när man diskuterar ett musikaliskt kunnande. 
Gardners teori är grundad i att vi människor har olika intelligenser som 
verkar på olika sätt. Dessa sju olika intelligenser är enligt Gardner: 
Lingvistisk intelligens – har med språket att göra; Logisk-matematisk 
intelligens – hantering av siffror och logiska mönster och abstrakta 
relationer; Spatial intelligens – förmågan att kunna tänka i bilder, känsla för 
former och färger; Kroppslig-kinestetisk intelligens – kroppsliga funktioner, 
exempelvis motorik och koordination; Intrapersonell intelligens – en 
förmåga till självkännedom och att kunna skilja på sina olika känslor; 
Interpersonell intelligens – att kunna tolka sina medmänniskors signaler och 
andra sociala förmågor; Musikalisk intelligens – känsla för tonhöjd, rytmer 
och klangfärg. 

Hallam (1998) tolkar Gardners teori i förhållande till ett musikaliskt 
kunnande och beskriver hur de olika intelligenserna är närvarande vid olika 
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musikaliska uppgifter. Jag presenterar här endast de slutsatser hon gör som 
rör förmågor relaterade till notläsning. De intelligenser som används i 
sådana sammanhang är: den logiskt-matematiska när vi utför rytmer, när vi 
läser rytmisk information i notbilder, när vi analyserar musik och när vi 
komponerar; den spatiala när vi avkodar notbilder och identifierar och 
förstår strukturen i musikaliska verk; den kroppsligt-kinestetiska när vi rör 
kroppen på olika önskvärda sätt utefter vad notbilden säger – att realisera 
notbilden; och den lingvistiska när vi avkodar notbilder. Intressant att notera 
är att Hallam inte nämner den musikaliska intelligensen relaterat till spel 
efter noter eller relaterat till ett musikaliskt kunnande överhuvudtaget. Men 
det är möjligt att hon tar detta för givet, då den musikaliska intelligensen 
handlar om känslan vi människor har för ton, rytm och klangfärg och måste 
förutsättas vara en intelligens man i allra högsta grad använder sig av när 
man spelar musik efter noter 

Notläsning – forskning ur olika perspektiv  
Jag kommer i några avsnitt att presentera olika inriktningar inom 
forskningen kring notläsning. De här olika inriktningarna är inte vedertagna 
kategorier som används i forskarvärlden, utan ska endast ses som ett sätt 
från min sida att hålla isär de olika perspektiven något. Det finns heller inte 
några tydliga avgränsningar mellan kategorierna, då det många gånger är 
omöjligt att hålla isär forskningsinriktningarna. Mycket av den forskning 
som har gjorts inom området för a prima vista-läsning bygger på metoder 
från den psykologiska inriktningen, för att ta ett exempel. 

Psykologiskt inriktad forskning 

Denna forskningsinriktning fokuserar på psykologiska aspekter, som vad 
den mänskliga hjärnan är kapabel till vad det gäller notläsning och på ögat 
och hjärnans funktioner vid avkodningen av notbilden. Detta utgör också 
grundfundamentet till att kunna läsa noter - att kunna uppfatta och avkoda 
de olika symboler som en notbild består av. Därför har forskare inriktat sig 
på att undersöka hur denna perceptionsprocess går till (Sloboda, 1976). 

På en grundläggande nivå innebär notläsning att överföra innebörden av 
visuella symboler till ljud (Hodges & Nolker, 2011; Mills & McPherson, 
2006). För att studera fenomenet notläsning kan man dela in kunnandet i tre 
kategorier: tonhöjd, rytm och symboler, där symboler menas alla möjliga 
tecken som inte är tonhöjd eller rytm, som exempelvis dynamik, artikulation 
och olika klaver (Hébert & Cuddy, 2006).  

Enligt en studie av Joyce E. Gromko (2004) kan man identifiera fyra olika 
kognitiva processer som är involverade när en musiker läser noter: 
notläsningsförståelse, att kunna höra för sitt inre hur musiken klingar, tids-
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rumsligt resonerande och visuell perception av mönster och noter. Även 
Hallam (1998) är inne på att notläsning är en färdighet som främst ställer 
krav på olika kognitiva förmågor. Hon preciserar dock inte närmare vilka 
dessa är. Andreas C. Lehman (2002) beskriver vilka förmågor som är 
involverade när en musiker läser noter ur ett psykologiskt perspektiv. Dessa 
förmågor är: perception – att kunna avkoda de noterade figurerna; kinestetik 
– att motoriskt kunna utföra det som noterna står för; minnet – att känna 
igen mönster och till sist en problemlösande förmåga för att kunna gissa och 
improvisera. Han fortsätter med att förklara att notläsning är en förmåga 
som är högst möjligt att träna upp och att kvaliteten på förmågan beror på 
mängden relevant övning och skolning på området. 

Själva avkodningsprocessen sker separat för rytm och tonhöjd (Schön & 
Besson, 2002). Denna teori har man kunnat styrka efter undersökningar av 
människor som har utsatts för olika former av hjärnskador. Då har man 
upptäckt att de i vissa fall kan läsa tonhöjden, men inte rytmerna (Hébert & 
Cuddy, 2006). 

Thomas W. Goolsby (1994a) har genom sina studier, som fokuserar på 
ögats rörelser vid notläsning, kunnat visa på att vana notläsare kan ta in mer 
information vid varje fixering som ögat gör, jämfört med mer ovana 
notläsare som tenderar att fokusera mer på en sak åt gången. Jag 
återkommer under senare avsnitt till fler av hans upptäckter. 

Forskning inriktad på att kunna läsa noter a prima vista 

A prima vista är ett musikbegrepp som vi har fått ifrån det italienska språket 
och betyder ’vid första anblicken’. Att läsa noter a prima vista innebär att 
man avkodar och realiserar notbilden synkront i tempo utan att tidigare ha 
haft möjligheten att bekanta sig med notbilden (Sohlmans Musiklexikon, 
1979). Lehman (2002) menar att det inte är helt självklart vad som menas 
med a prima vista-läsning när det används som begrepp idag. En del 
definierar aktiviteten som a prima vista-läsning endast första gången man 
spelar igenom noterna till ett okänt musikstycke. Andra menar att det kan 
röra sig om a prima vista-läsning även vid genomspelningar efter mer 
omfattande förberedelser. För en dirigent kan det vara a prima vista-läsning, 
utan att musiken får fysisk form, när dirigenten läser igenom noterna och 
antingen bara tänker musiken eller också utför lämpliga slagrörelser. 

En stor del av forskningen som har gjorts inom området notläsning har 
intresserat sig för just a prima vista-läsning. Helga Rut Gudmundsdottir 
(2007 i Gudmundsdottir, 2010) menar att det krävs flera samtidiga förmågor 
vid notläsning. Att kunna avkoda visuell information, motorisk respons och 
visuell-motorisk integrering. Detta stämmer med vad andra forskare också 
kommit fram till (Kopiez, Weihs, Ligges, Lee, 2006). A prima vista-läsning 
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kräver enligt dem en väl utvecklad förmåga avseende hastigheten på 
avkodningsprocessen och den motoriska responsen, och framförallt 
integreringen av dessa båda färdigheter. Janet Mills och Gary E. McPherson 
(2006) är inne på en liknande linje, men menar att gehöret också har en 
viktig funktion i notläsningsprocessen. För att kunna spela svårare stycken 
efter noter och att kunna spela okända fraser vid genomspelning, är det 
nödvändigt att man utvecklar förmågan att koppla det visuella, med gehöret 
och vidare till hur detta utförs på instrumentet.  

Det som utmärker en god notläsare är förmågan att kunna läsa mer i förväg 
än en mindre van notläsare gör. Det man också har kommit fram till är att en 
förmåga i att kunna läsa större sjok av noter samtidigt, ökar kvaliteten vid a 
prima vista-läsning. Dessa sjok kan vara både melodiska mönster och 
rytmiska figurer, som är identifierbara som just större enheter för läsaren, 
till skillnad från att läsa fraserna ton för ton (Goolsby, 1994b). Den vane 
läsarens ögon rör sig också mer i sidled än den ovanes ögon gör. Man läser 
före det man spelar och går kontinuerligt tillbaka till där man 
utförandemässigt är i noten. Detta är en process som ständigt upprepas, fram 
och tillbaka (Goolsby, 1994a). Eftersom de mindre erfarna notläsarna måste 
titta längre på varje ton, så missar de också mycket av andra symboler i 
notbilden, som dynamik och artikulation. Detta är något som den vane 
notläsaren uppfattar perifert under avkodningsprocessen (Hodges & Nolker, 
2011; Goolsby, 1994b). 

Det finns också resultat som tyder på att en viktig faktor är musikalitet och 
övning på musikaliska färdigheter i allmänhet. Detta är något som Jennifer 
Mishra (2014) kommer fram till i sin metaanalys, som syftade till att 
synliggöra hur olika variabler som har mätts i olika tidigare studier 
korrelerar med notläsningsförmåga. Notläsningsförmågan utvecklas i och 
med att utövarens övriga musikaliska färdigheter också utvecklas, snarare 
än att det handlar om en enkel avkodningsprocess som utvecklas separerat 
från den musikaliska förmågan (Mishra, 2014). 

Forskning inriktad på hur barn lär sig att läsa noter  

Här presenterar jag tidigare forskning som har gjorts utifrån att lära sig läsa 
noter tidigt i livet, som en del av den allmänna musikaliska utvecklingen 
och kopplat till att lära sig spela ett instrument.  

Mills och McPherson (2006) har studerat hur notläsningskunskaper bör 
föras in i undervisningen med barn som lär sig att spela ett instrument. De 
trycker på vikten av att kunna spela musik på en grundläggande nivå på sitt 
instrument innan notläsning förs in i undervisningen som ett lärandeobjekt. 
Att lära sig läsa noter innan eller separerat från den övriga 
musikundervisningen kan leda till missuppfattningar om kopplingen mellan 
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noterna och vad de representerar. Eftersom noterna bara visar en del av 
musikens olika aspekter, så är det viktigt att träna upp andra förmågor också 
för att kunna uttrycka något med musiken. En överdriven betoning av 
notläsning i undervisningen kan leda till att elevernas kreativa förmågor 
försämras och att elevernas förmåga att memorera musik försämras. 

Det finns annan forskning som visar att det är viktigt att lära sig noter tidigt 
i livet. Till exempel att a prima vista-läsning på en hög nivå måste börja 
utvecklas innan 15 års ålder (Kopiez et al., 2006). Grundläggande 
undervisning i att läsa tonhöjd kan man börja med redan vid 3-4 års ålder, 
samtidigt som förmågan att avkoda och realisera notbilder stiger gradvis 
mellan 4 till 10 års ålder. 

Unga studenter och nybörjare har oftast lättare för att avkoda tonhöjd än 
rytm. Detta för att de kan reproducera tonhöjden på sitt instrument utan att 
ha kunskapen om hur detta låter. De behöver inte ha förmågan att kunna 
höra hur noterna ska låta innan de spelar dem. Detta till skillnad från 
rytmen, som inte är möjligt att utföra om du inte vet hur det ska låta. Ett 
tydligt undantag är när noterna ska avkodas direkt till sång istället för att de 
spelas på ett instrument. Denna process, att sjunga den noterade musiken, 
förutsätter att man vet hur tonhöjden ska låta, på samma sätt som man måste 
veta hur rytmerna låter. Något som också hänger ihop med dessa förmågor 
är att kunna korrigera sina egna misstag när man spelar noterad musik, 
vilket också är en viktig förmåga för att bli en bra notläsare (Mills & 
McPherson, 2006).  

Det är viktigt att noterna som avkodas och realiseras sätts i ett tydligt 
musikalisk sammanhang, så att det blir ett konstnärligt resultat. Den gamla 
tidens läroböcker i notläsning, där man först gick igenom alla notvärdena 
följt av ett stort omfång av tonhöjder, har visat sig ineffektiva. Ett bättre sätt 
att göra detta på, är att bara ge eleven den information som krävs för att 
spela den melodi som ska spelas just nu och att eleven på så sätt direkt får 
praktisera de nya kunskaperna och inte behöver koncentrera sig på för 
stunden ovidkommande kunskaper (Mills & McPherson, 2006).  

När materialet är väldigt svårt, kan man ibland behöva separera helheten för 
att lättare kunna tolka notbilden. Då delas notbilden upp i delar, men detta 
görs bara tillfälligt för att kunna ta till sig det komplicerade materialet. Så 
snart svårigheterna är analyserade och utarbetade bör delarna sättas ihop till 
den musikaliska helhet som var avsedd av kompositören eller arrangören. 
Först då kan musiken upplevas som den var tänkt att upplevas och musiken 
riskerar inte tappa sin ursprungliga mening och sitt sammanhang (Mills & 
McPherson, 2006). 
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Förmågan att läsa noter och paralleller till att läsa text 

Musikforskaren John A. Sloboda (1985) pekar på en rad likheter mellan 
språk och musik. Jag kommer inte att gå igenom alla hans jämförelser utan 
nöjer mig med att lyfta fram de likheter han refererar till som har med den 
skriftliga notationen att göra. Många kulturer har inte noteringssystem 
varken för språk eller för musik, samtidigt som många människor som lever 
i samhällen där det skrivna språket är en naturlig del, har svårigheter med att 
lära sig att läsa. Att som vuxen inte kunna läsa är i dessa samhällen ett stort 
handikapp och på samma sätt upplever många musiker svårigheter med att 
läsa noter som ett handikapp. Sloboda (1976) visar också på kopplingen 
mellan text och noter utifrån en studie som gick ut på att låta musiker spela 
en notbild där olika typer av felskrivningar hade smugits in i notbilden. Då 
kunde han se att musikerna många gånger rättade till musiken automatiskt 
när de spelade på samma sätt som vana läsare rättar till felskrivningar i text. 
Han upptäckte att de bästa notläsarna spelade mindre av de inplanterade 
felen jämfört med de som var mindre vana notläsare. 

Goolsby (1994a) hävdar utifrån sina studier att notläsning och textläsning 
bara är jämförbara i den meningen att de båda innefattar en vänster-till-
höger perception och att båda typerna av visuell perception bygger på ögats 
fixeringar och ryckningar. Detta har han kommit fram till via sina studier i 
ögats rörelser vid notläsning och jämfört dessa data med liknande 
forskningar som gjorts vid textläsning. Eftersom han inte har funnit större 
likheter mellan not- och textläsning, så anser han att musiklärare tillsvidare 
bör vara försiktiga med att bygga teorier om undervisning av notläsning på 
teorier om textläsning. Goolsby tar upp flera exempel på forskning som 
visar att det finns ett samband, men menar att de har kommit fram till så 
pass olika slutsatser att det är svårt att stödja sig på dessa teorier som grund 
för utformningen av undervisning. 

Bonnie S. Jacobi (2012) förklarar att notläsning skiljer sig från textläsning 
på en viktig punkt. När man läser text arbetar ögat horisontellt från vänster 
till höger. När man däremot läser noter arbetar ögat inte bara från vänster till 
höger, utan även vertikalt, vid avkodning av tonhöjden. För att läsa noter 
måste man alltså ta in både vertikal och horisontell information. Därför 
menar hon att vi inte kan ta för givet att elever ska kunna läsa noter bara för 
att de kan läsa text. De måste få adekvat undervisning på området. 

Hébert och Cuddy (2006) har via metastudier kunnat visa på flera exempel 
som talar för att den språkliga och den musikaliska förmågan inte hänger 
ihop. Andra exempel de pekar på visar att det finns ett samband. Här är 
alltså forskningsrönen allt annat än entydiga. Dessutom kritiserar de många 
av studierna, vilka de menar är bristfälliga. Studierna har också använt olika 



 12 

metoder vilket ytterligare försvårar jämförelsen mellan resultaten. Det 
senare är något som Lehman (2002) också bekräftar. Sloboda (1985) är 
också inne på att den språkliga analogin varken är sann eller falsk. Det finns 
vissa likheter men också många olikheter. 

Notläsning i undervisningen 

Ett framgångsrikt sätt att undervisa elever i att avkoda tonhöjd är att 
fokusera på strukturerna som tonerna bildar, snarare än att fokusera på ton 
för ton. Strukturerna kan vara melodier, fraser eller ackord. En annan viktig 
faktor för att utveckla en god notläsningsförmåga är att kunna avkoda större 
delar i form av rytmiska figurer (Gudmundsdottir, 2010). En god idé är att 
träna upp förmågan att läsa före det man spelar. Något som också utmärker 
en erfaren notläsare är att kunna ta in hela fraser av noter, istället för att läsa 
not för not. Man har även kunnat se att en av de viktigaste faktorerna för att 
bli en bättre notläsare är att genom erfarenhet lära sig att känna igen 
symboler som ofta förekommer i notationen. Detta leder till att man enklare 
kan läsa före det man spelar eftersom man inte behöver koncentrera sig lika 
mycket på varje symbol (Mills & McPherson, 2006). 

Förekomsten av elever som inte kan läsa noter eller läser noter på en väldigt 
grundläggande nivå är ett vanligt fenomen. Av de som börjar studera musik 
är det relativt få som når upp till en tillfredställande nivå. 
Notläsningskunskaperna är ofta förvånansvärt låga bland många studenter, 
även efter många års studier (Mills & McPherson, 2006). Enligt 
Gudmundsdottir (2010) beror detta på att notläsning är en komplex 
färdighet, vilket gör att det blir extra viktigt hur det lärs ut och att detta sker 
noggrant.   

Samtidigt finns det en risk i att fokusera för mycket på notläsning i 
undervisningen. Mills och McPherson (2006) har kunnat se att detta i många 
fall leder till att studenten inte utvecklas lika mycket eller att de i värsta fall 
slutar att spela helt. 

Notläsning – en förklaring av begreppet 
I det här specifika sammanhanget använder jag begreppet notläsning utifrån 
skolverkets formulering i kunskapskraven för kursen Instrument eller sång 
1, ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på 
sitt instrument eller med rösten…” (Ämnesplan Musik, 2011). Detta tolkar 
jag som att man inte behöver kunna spela melodin a prima vista. Man 
preciserar heller inte i övrigt hur detta bör gå till. Detta ger ett brett 
tolkningsutrymme och jag tolkar detta som att eleven utifrån en enklare 
noterad melodi ska kunna avkoda den och senare också kunna göra musik 
av det. Med andra ord att spela melodin på ett sammanhängande sätt. Detta 
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behöver nödvändigtvis inte ske samtidigt. Eleven kan arbeta med notbilden 
en stund och sedan efter prövande och övande komma fram till ett klingande 
musikaliskt resultat. Denna musik bör då överensstämma med den noterade 
notbilden, så till vida att eleven återger rytm och tonhöjd korrekt. Ytterligare 
kvaliteter som har med att kunna avkoda notbilden preciseras inte närmare i 
målen, som att få med kompositörens/arrangörens dynamikangivelser eller 
artikulationsangivelser. Detta är naturligtvis önskvärt, om tanken är att 
återskapa hur kompositören eller arrangören har tänkt sig att musiken ska 
låta, men detta ser jag som en viktig del av att vara förtrogen med 
fenomenet notläsning på en högre nivå. Men jag tolkar inte detta som ett 
krav för att utifrån färdigheten notläsning uppnå kunskapskravet för betyg E 
i kursen Instrument eller sång 1: ”Eleven sjunger eller spelar, avkodar och 
realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss 
säkerhet (Ämnesplan Musik, 2011).  

På samma sätt tolkar jag att kunna spela a prima vista som en kvalitativt 
högre färdighet, vilket också återspeglas i några av kursernas matriser, där 
denna färdighet exempelvis i kursen Instrument eller sång 1 motsvarar 
kunskapskravet för betyg A: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima 
vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med 
säkerhet.” (Ämnesplan Musik, 2011). 

Det finns också andra sätt att notera musik på än den traditionella 
västerländska notskriften som jag behandlar i denna studie. Det har 
historiskt funnits en mängd olika sätt att förmedla musikaliska idéer på. Jag 
har inte för avsikt att ge en komplett historisk exposé över notskriftens 
historia. Denna information finns att tillgå på många håll i olika 
uppslagsverk1. Men det kan vara intressant att konstatera att den notskrift 
som vi idag avser när vi pratar om noter, inte alltid har varit det rådande 
sättet att notera musik på. Även idag kan vi se att det används olika 
kompletterande sätt att notera musik på. Ett av de mest använda är kanske 
tabulatur2, som används för gitarr och bas. Alla system har sina för- och 
nackdelar. Det som starkt talar för att lära sig det gängse sättet att läsa noter 

 
1 Se exempelvis Sohlmans musiklexikon, Band 4, sökord: notering, 1975. 
2 Instrumentspecifik notering i form av greppsskrifter som använder sig av siffror eller 
bokstäver för att visa var på instrumentet man ska spela. Det finns olika tabulatursystem för 
olika instrument. Det system för gitarr och bas som refereras till här i texten, tar hjälp av 
siffror för att visa på vilken sträng och på vilket band tonen ska spelas. (Sohlmans 
Musiklexikon, Band 5, 1979). 
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på, är att det är det mest använda och därmed ett system man ofta kan 
komma i kontakt med och förutsättas förstå.  

Kunskapskraven i kurserna  
Man kan diskutera om notläsning är en av de viktigaste förmågorna för 
musiker, framförallt inom vissa genrer som har en mer gehörsburen 
tradition. Men oavsett vad man anser om detta så gäller samma innehåll och 
kunskapskrav i kurserna för samtliga elever som läser det estetiska 
programmet på gymnasiet. Att kunna läsa noter är något som alla elever 
förutsätts lära sig under sin utbildning, oavsett vilken musikalisk bakgrund 
eleven har eller inom vilken musikalisk tradition eleven verkar. Dessa mål 
beskrivs i kursplanerna för många av musikkurserna, både i det centrala 
innehållet och i kunskapskraven (Ämnesplan Musik, 2011; Ämnesplan 
Musikteori, 2011). Därför står vi inför en utmaning, med elever som många 
gånger aldrig har läst noter och kommer från en musikalisk tradition som 
inte i första hand bygger på notläsning, men som samtidigt förutsätts lära sig 
att läsa noter utifrån de kunskapskrav som anges i de olika kurserna. 

Kunskapskraven i de olika kurserna inom ämnena Musik och Musikteori på 
gymnasiet beskriver vad eleverna ska kunna för att uppnå de olika 
betygsstegen. Vad säger kunskapskraven om notläsning för de olika 
musikkurserna som är obligatoriska på skolan där eleverna i undersökningen 
studerar?  

Kunskaperna som efterfrågas i kursen Instrument eller sång 1 är allt ifrån att 
kunna avkoda och realisera en enkel notbild på olika kvalitativa nivåer, till 
att för betyget A kunna avkoda och realisera en enkel notbild a prima vista. I 
kursen Instrument eller sång 2 förväntas eleven kunna musicera efter noter 
och samtidigt uppvisa ett konstnärligt uttryck på olika kvalitativa nivåer 
samt för betyg A även uppvisa ett personligt uttryck. I kursen Ensemble med 
körsång förväntas eleverna kunna musicera med olika grader av säkerhet i 
ensemble och kör efter olika svårighetsgrader på notbilderna beroende av 
betygssteg, allt från enkla och kända notbilder för betyg E till komplexa 
notbilder för betyg A. I kursen Ensemble 2 ska eleverna kunna musicera ”på 
ett nyanserat sätt i ensemble efter komplexa och varierade former av 
notbilder eller i fri gehörsbaserad musik” (Ämnesplan Musik, 2011). För ett 
högre betyg krävs det att man utför detta med olika grader av teknisk 
skicklighet. I kursen Gehörs- och musiklära 1 ska eleven kunna notera 
”enkla klingande musikexempel” (Ämnesplan Musikteori, 2011) för betyg E 
och för betyg A göra detta ”med vedertagen notationspraxis” (Ämnesplan 
Musikteori, 2011). Eleven ska efter denna kurs också kunna läsa och skriva 
noter i två klaver med olika grader av säkerhet för de olika betygen. Man 
ska efter denna kurs även kunna sjunga efter notbilder på olika kvalitativa 
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nivåer för de olika betygsstegen. Kunskapskraven för kurserna Instrument 
eller sång 3 och Musikimprovisation säger ingenting om notläsning 
(Ämnesplan Musik, 2011; Ämnesplan Musikteori, 2011). För en komplett 
bild av alla kunskapskrav som berör fenomenet notläsning i de kurser som 
erbjuds eleverna i undersökningen, se Bilaga 1. 

Det finns en mängd möjliga försvårande bakgrundsfaktorer, som kan 
förklara varför det från elevernas sida anses svårt att lära sig att läsa noter. 
Men jag väljer att inte fokusera på dessa, utan istället fokusera på hur 
eleverna kan lära sig att läsa noter trots eventuella försvårande 
bakgrundsfaktorer. De faktorer man som lärare kan påverka ska man 
naturligtvis påverka till det bättre, men en hel del hinder kommer ändå att 
kvarstå och trots detta har vi som lärare i uppdrag att lära våra elever att läsa 
noter. Så hur kan vi utifrån våra förutsättningar utveckla denna förmåga hos 
våra elever så mycket som möjligt? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur gymnasieelever uppfattar fenomenet 
notläsning. En strävan och vilja att på bästa sätt kunna utveckla elevers 
kunskaper i att läsa noter ligger till grund för detta arbete. För att kunna gå 
vidare med att undersöka hur man på bästa sätt kan arbeta med notläsning i 
undervisningen, är det viktigt att först undersöka vad kunnandet innebär och 
att undersöka hur elever uppfattar fenomenet notläsning. Mot bakgrund av 
detta blir forskningsfrågan: Hur erfar gymnasieelever fenomenet notläsning? 
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Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs undersökningens metod och genomförande. Den 
fenomenografiska forskningsansatsen presenteras. Urval, tillförlitlighet och 
etiska principer som rör undersökningen redovisas också i detta kapitel.  

Observationer och intervjuer som metod 
Metoden att använda både observation och intervju, utkristalliserade sig allt 
eftersom planeringsarbetet fortskred. Syftet med detta var att eleverna skulle 
få ett tydligt sammanhang att relatera intervjufrågorna till och att få eleverna 
att reflektera kring fenomenet och sitt lärande i förhållande till fenomenet. 
Eftersom jag var intresserad av att ta del av vilka olika uppfattningar elever 
har om fenomenet notläsning, så ansåg jag att detta skulle utgöra en bra 
metod mot bakgrund av syftet. 

Säljö m.fl. visar på vikten av att ta fasta på de intervjuades vilja att svara i 
relation till den fråga de uppfattar har ställts dem. Med en sådan 
utgångspunkt kan man förstå vikten av att genomföra intervjuerna i relation 
till ett konkret underlag. (Säljö, R., Schoultz, J. & Wynhamn, J., 1999 
Citerat i Eriksson, s. 1999) 

Det konkreta underlaget i det här fallet är elevernas arbete med noterad 
musik. Denna inlärningssituation kunde eleverna senare relatera till och 
reflektera över under intervjun. 

Jag och mina kollegor i arbetslaget planerade att genomföra observationer 
av några elever när de skulle ta sig an olika notläsningsuppgifter. Avsikten 
med detta var att observera eleverna när de arbetar med en 
notläsningsuppgift utifrån alla de ämnen där notläsning ingår som ett 
kunskapskrav. Men efter en del diskussioner kom vi fram till att det var 
bättre att försöka reducera antalet ämnesgrupper så mycket som möjligt, för 
att få en begränsning av mängden material att analysera. Detta ledde till 
följande fyra ämnesgrupper: sång, trummor, gitarr och musikteori. Både 
sång och trummor tror vi skiljer sig en del åt om vi jämför med t.ex. gitarr. 
Därför tyckte vi det var intressant att observera både sång och trumelever. 
Däremot ansåg vi inte att notläsning på gitarr och bas skiljer sig åt i lika hög 
utsträckning, om man bortser ifrån att noterna vanligtvis skrivs i olika 
klaver och att det i gitarrstämmor är vanligare att det förekommer flera toner 
samtidigt i form av intervall och ackord. Men själva mekanismerna med att 
översätta de avkodade noterna till spelad musik på gitarr och bas, upplever 
vi som likartade. Däremot tyckte vi att det skulle vara intressant att 
observera hur eleverna tar sig an en not utifrån en musikteorikontext. 
Eftersom eleverna i dessa exempel använder sig av pianot som verktyg, så 
ansåg vi att vi kunde reducera keyboardgruppen också. Utöver detta ingår 
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noter också som kunskapskrav i de olika ensemble- och körkurserna, men 
realiseringen av notbilden i de fallen sker på samma instrument som i ovan 
nämnda grupper, vilket gjorde att vi ansåg oss kunna avstå från att observera 
notläsning utifrån de ämnena.  

Utifrån de här diskussionerna kom vi slutligen fram till att vi ville observera 
två elever vardera ur följande ämnesgrupper; sång, trummor, gitarr och 
musikteori, vilket totalt blir åtta elever. Varje ämnesgrupp fick i uppgift att 
skriva en melodi i noter, som senare skulle användas under observationen 
(Bilaga 3). Intentionen med uppgiften var att den skulle vara enkel nog för 
att kunna anses ligga till grund för en uppgift i ”att avkoda och realisera en 
enkel melodi” som det står i kunskapskraven (Ämnesplan Musik, 2011), 
men samtidigt innehålla tillräckligt med komplex information för att noten 
skulle kunna läsas på flera kvalitativa nivåer. Därför bestämde vi oss för att 
melodin i sig, avseende rytm och tonhöjd, skulle vara av det enklare slaget. 
Men samtidigt byggde vi in flera nivåer i materialet, med dynamik, 
artikulation, tempoförändringar m.m. Samtliga noter skrevs med hjälp av 
notskrivningsprogram, för att inte resultatet skulle påverkas på grund av 
skiftande kvalitet på skrivstil.  

Min roll under observationerna var att filma det hela och att då och då flika 
in en fråga för att få eleven att reflektera kring det som skedde. Jag förde 
också anteckningar över vad som hände för att markera viktiga händelser. 
Ytterligare en ämneslärare var närvarande under observationerna, förutom 
vid de båda observationerna med gitarreleverna, som jag observerade själv. 
Under observationerna med musikteorieleverna var jag delvis själv. En 
ämneslärare var närvarade under en del av de båda tillfällena. Uppgiften för 
de olika ämneslärare som närvarade under de observationerna, var att 
fungera som stöd för eleven och att på samma sätt som jag gjorde, ställa 
frågor som syftade till självreflektion hos eleven. Varför jag var själv och 
delvis själv under några av observationerna berodde på omständigheter som 
inte gick att råda över. I ett fall var det sjukdom och i det andra fallet var det 
andra arbetsuppgifter som gjorde att den läraren inte kunde närvara under 
hela observationerna. Jag spelade in observationerna med hjälp av en dator. 
Dialoger och viktiga händelser från observationerna transkriberade jag 
senare för att använda som material till analysarbetet.  

Direkt efter observationerna intervjuade jag de deltagande eleverna. Jag 
fokuserade då på att få eleverna att reflektera kring sitt lärande, vad de 
upplevde under observationen och hur de ser på fenomenet notläsning. 
Intervjuerna kan därför beskrivas som deskriptiva, då de syftar till att 
synliggöra ”nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades 
livsvärld” (Kvale, s. 35, 1997). De präglas också av att vara specifika, i det 
avseendet att de behandlar ett specifikt fenomen. Intervjuerna kan beskrivas 
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som semistrukturerade, med ett antal ingångsfrågor som ställdes till 
samtliga medverkande elever (Bilaga 3) (Dalen, 2007; Larsson, 1986). 
Utifrån svaren och beroende av vad som hände under observationen ställdes 
ytterligare frågor. Dessa frågor kan beskrivas som en blandning av 
uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerade frågor och tolkande 
frågor (Kvale, 1997). Intervjuerna spelade jag in med hjälp av en dator och 
senare transkriberade jag dem ordagrant. Dessa transkriptioner utgjorde 
tillsammans med observationsmaterialet empirin som senare låg till grund 
för min analys. 

Fenomenografisk analys 

Mot bakgrund av forskningsfrågan, var det elevernas uppfattningar av 
fenomenet notläsning som var intressant att studera. Detta är vad den 
fenomenografiska forskningsansatsen intresserar sig för, då den har för 
avsikt ”att beskriva fenomen i världen så som andra betraktar dem” (Marton 
& Booth, s. 146, 2000). 

Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades av Inom-gruppen, 
som verkade vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet 
under 1970-talet (Larsson, 1986). All kvalitativ forskning handlar om att 
gestalta ett sammanhang så väl man kan. Det specifika för fenomenografin 
är att man intresserar sig för människors sätt att uppfatta sin omvärld – det 
handlar om att beskriva människors olika uppfattningar av olika fenomen i 
sin omvärld. Ett grundantagande inom fenomenografin är att ”man bara kan 
agera i relation till världen såsom man erfar den” (Marton & Booth, s.146, 
2000) och att en uppfattning innebär att man är fokuserat medveten om 
något, en medveten reflektion om något. 

Fenomenografin utgår från ett icke-dualistiskt synsätt där erfarandet bygger 
på relationen mellan människan och världen. Med detta menas att det inte 
går att skilja på en subjektiv och en objektiv värld. Världen är en och är 
samtidigt subjektiv och objektiv (Zimmerman Nilsson, 2009; Marton & 
Booth, 2000). Människors olika erfarande bygger alltså på en intern relation 
mellan människan och dess omvärld. 

Den fenomenografiska analysen vill beskriva olika människors 
uppfattningar av ett fenomen, såsom det uttryckts av dem själva. Det 
handlar alltså inte om att beskriva hur något egentligen är, utan hur något 
framstår för olika människor - att beskriva innebörden i människors 
uppfattningar (Larsson, 1986). 

Två centrala begrepp inom fenomenografin är första och andra ordningens 
perspektiv. Ett första ordningens perspektiv kan vara fakta, något som kan 
observeras utifrån, med hjälp av mina egna tolkningar och uppfattningar. 
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Som en slags filosofisk analys över hur någon uppfattar något fenomen, 
men då med utgångspunkt i mina egna erfarenheter och utifrån min 
världsuppfattning. Ett första ordningens perspektiv är alltså när jag 
beskriver ett fenomen utifrån mitt sätt att erfara det. Ett andra ordningens 
perspektiv innebär att jag betraktar någon annans sätt att erfara fenomenet 
och tolkar inte detta utifrån hur jag själv uppfattar fenomenet. Ur ett andra 
ordningens perspektiv försöker man alltså sätta parentes kring sina egna 
erfaranden och istället betrakta fenomenet så som andra erfar det (Larsson, 
1986; Marton & Booth, 2000). 

Detta är också en viktig skillnad mellan fenomenografins principer och 
fenomenologins principer, vilka fenomenografin delvis har hämtat sin 
inspiration ur. Den fenomenologiska forskaren betraktar fenomen ur ett 
första ordningens perspektiv till skillnad från den fenomenografiska 
forskaren som i analysen intar ett andra ordningens perspektiv. Den 
fenomenologiska forskaren utgår från sina egna erfarenheter och reflekterar 
över strukturer som finns i människors uppfattning av världen (Patel & 
Davidsson, 1991). Där den fenomenologiska forskaren strävar efter att 
beskriva personers fullständiga sätt att erfara något fenomen, är den 
fenomenografiska forskaren bara inriktad på att, utifrån tillgängliga data, 
skapa beskrivningskategorier som visar på de kritiska aspekterna, som gör 
att man kan hantera fenomen i sin omvärld på olika sätt (Marton & Booth, 
2000).  

Man kan beskriva analysarbetet som en process som innebär att man 
upprepade gånger läser och reflekterar, vartefter förståelsen fördjupas 
alltmer ju längre i processen man kommer. Jämförelserna av de olika 
utsagorna utgör kärnan i analysen. Analysarbetet handlar om att hela tiden 
leta efter likheter och skillnader i datamaterialet (Larsson, 1986).  

Eriksson (1999) beskriver med hjälp av en figur analysarbetet utifrån fyra 
faser som jag här väljer att återge i punktform.  

1) Läsning av intervjuerna som sammanhållen text 

2) Analys av vad de intervjuade pratar om  

3) Analys av hur de pratar om fenomenet 

4) Gestaltandet och benämnandet av uppfattningarna (Eriksson, s.33, 1999) 

Den första fasen handlar om att bekanta sig med materialet och att skapa sig 
en överblick över vad man har att arbeta med. Den andra fasen syftar till att 
få syn på vad de intervjuade pratar om. Den tredje fasen går ut på att hitta de 
olika uppfattningarna i materialet, dvs. hur de intervjuade pratar om vad de 
pratar om. Den fjärde fasen innebär att de olika uppfattningarna som har 
utkristalliserat sig gestaltas med hjälp av beskrivningskategorier som fångar 
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vad de olika uppfattningarna beskriver. De här beskrivningskategorierna och 
deras relationer till varandra bildar tillsammans undersökningens utfallsrum 
och utgör resultatet av analysen (Eriksson, 1999). Men samtidigt som det 
går att visa på ett generellt tillvägagångssätt med olika faser menar Eriksson 
att de olika faserna inte handlar om klart urskiljbara steg. ”Analysarbetet är i 
princip kännetecknande av samtidighet och består av ständiga omtolkningar 
och förnyade prövningar av olika försök till kategorier och utfallsrum” 
(Eriksson, s.33, 1999).  

Urval, tillförlitlighet och etiska principer 
Urvalet av elever representerar de olika ämnesgrupper som jag tidigare 
redogjorde för. Eleverna representerar också de olika kurserna som omfattas 
av målet att kunna musicera efter noter. Vi valde ut åtta elever i årskurs 2, 
tre tjejer och fem killar. Två elever utifrån varje ämnesgrupp; sång, gitarr, 
trummor och musikteori. Musikteorigruppen representerades av en elev som 
har piano som huvudinstrument och den andra eleven har sång som 
huvudinstrument. Varje instrumentgrupps ämneslärare fick föreslå två 
elever, som senare tillfrågades om sin medverkan i studien. Alla elever utom 
en tackade ja till att medverka och eleven som tackade nej ersattes med en 
annan elev som var villig att ställa upp i studien. Det fanns inte några 
tydliga kriterier för egenskaper eller förmågor hos eleverna, förutom att 
lärargrupperna utgick ifrån vilka de trodde skulle vilja ställa upp och att de 
kunde tänkas bidra med reflektioner och insikter. Det fanns alltså inte några 
kunskapsmässiga kriterier, utan eleverna representerar ett spektra av olika 
kunskapsnivåer, allt från mindre utvecklade kunskaper till mer utvecklade 
kunskaper. 

Undersökningen baseras på ett urval av elever på ett gymnasium i 
Stockholm. Eleverna studerar på estetiska programmet med musikinriktning 
och har olika kurser där notläsning är beskrivet som ett delmål och som ett 
uttalat kunskapskrav (Ämnesplan Musik, 2011; Ämnesplan Musikteori, 
2011). Dessa elever är representativa för den större elevgruppen som läser 
dessa kurser på skolan. Därför vill jag hävda att resultaten från 
undersökningen kan tillämpas på den större elevgruppen på detta 
gymnasium. På vilket sätt dessa elever är representativa för en än större 
elevgrupp, t.ex. alla elever som går på estetiska programmet i Sverige, med 
inriktning musik, det har jag inga belägg för. Jag skulle dock kunna gissa 
mig till att undersökningen representerar en hel del elever, som studerar på 
utbildningar som har en musikalisk inriktning mot en mer gehörsbaserad 
tradition.  
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Det jag inte får syn på i den här undersökningen, är vad notläsning på en 
högre nivå än vad de här eleverna representerar innebär. Genom att 
observera och intervjua en större mängd musiker i olika åldrar och med 
olika bakgrund, så skulle jag kunna få syn på detta. Men eftersom 
utgångspunkten för den här uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever 
som främst musicerat utan hjälp av noter erfar fenomenet notläsning, då 
ligger detta utanför det primära undersökningsområdet. Undersökningen kan 
alltså inte göra anspråk på att vara en definitiv beskrivning av elevers 
uppfattningar om notläsning i allmänhet, men den visar på de skilda sätt 
som de här eleverna erfar fenomenet notläsning och i det avseendet är den 
att betrakta som en valid undersökning. Marton och Booth förklarar att 
analysens anspråk på giltighet bör göras i förhållande till tillgängliga data. 
På så sätt menar de att ”beskrivningskategorin är en rimlig karakteristik av 
ett möjligt sätt att erfara någonting, med hänsyn till tillgängliga data” 
(Marton & Booth, s.176-177, 2000). 

Observationer och intervjuer har genomförts med hänsyn till 
forskningsetiska principer som de uttrycks av Vetenskapsrådet (Hämtad 
140211), vilket innebär att jag har beaktat informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 
informationskravet informerades alla medverkande elever innan 
observationerna om forskningens syfte. Utifrån samtyckeskravet tillfrågades 
alla medverkande elever om sin medverkan och de informerades om att de 
kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst utan att det på något 
sätt kommer medföra negativa följder för dem. Eftersom jag bedömde att 
undersökningen inte var av etiskt känslig karaktär, ansåg jag inte att det var 
nödvändigt att tillfråga vårdnadshavare i de fall där eleverna inte var 
myndiga. Att jag beaktar konfidentialitetskravet innebär att eleverna 
anonymiseras i denna uppsats och att uppgifter och material som röjer deras 
medverkan lagras och rapporteras på ett tillförlitligt sätt, så att de 
medverkande inte kan identifieras av utomstående. Detta informerades 
deltagarna om inför undersökningen. Likaså skedde med informationen om 
att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för 
forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet. 
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Genomförande 
Min uppgift under observationerna och intervjuerna, var att förstå vad 
eleven pratade om och jag försökte genom mina frågor på olika sätt få 
eleven att beskriva sina uppfattningar om fenomenet notläsning. Under 
observationen ombads eleverna att hantera fenomenet notläsning, vilket 
medvetandegjordes inför och i samband med observationen. De förutsattes 
arbeta självständigt med uppgiften. När eleverna kom med frågor som rörde 
utförandet, var jag ytterst sparsam med mängden hjälp till eleven. 
Detsamma gällde för mina kollegor, i de fall där någon av dem också 
närvarade vid observationen. 

Under intervjun ombads eleverna att reflektera kring hur de hade gått till 
väga med uppgiften. Jag som frågeställare försökte hjälpa eleverna med att 
reflektera över sådant som hade hänt och att hjälpa dem att medvetandegöra 
sådant som de tidigare inte hade tänkt på. Att bli medveten om sina tankar 
kan i många fall vara en smärtsam process, vilket jag som frågeställare var 
medveten om och försökte förhålla mig till efter bästa förmåga (Marton & 
Booth, 2000).  

Presentation av resultat 
Citaten som används i analysdelen är avsedda för att dels visa på det typiska 
vad det gäller elevernas uppfattningar inom varje beskrivningskategori och 
dels för att visa på beskrivningskategorins omfattning. Med andra ord att 
dels åskådliggöra och fördjupa förståelsen för kategorins innebörd och dels 
för att tydliggöra kategorins innehållsliga gränsdragning. En och samma 
elev kan i materialet ge uttryck för olika skilda sätt att erfara fenomenet 
notläsning. Det handlar med andra ord inte om vem som säger vad, utan det 
viktiga att belysa i det här sammanhanget är vilka olika uppfattningar om 
fenomenet notläsning som finns representerade i materialet. Citaten är i 
vissa fall redigerade för att de ska bli mer läsbara. Detta innebär att olika 
läten har redigerats bort. Redigeringar av citaten markeras med  /…/. Det 
som händer men inte sägs förklaras inom en parentes (), och mina 
förtydliganden förklaras inom en hakparentes []. Istället för elevens namn, 
så benämns de efter ämnesgrupp och en efterföljande siffra. Den elev som 
har siffra 1 observerades och intervjuades före eleven som har siffra 2. Men 
siffran har egentligen ingen betydelse mer än att skilja på de båda eleverna 
ur samma instrumentgrupp. Varför jag väljer att använda dessa ganska 
torftiga benämningar beror på att jag vill att du som läsare ska kunna följa 
hur eleverna uttrycker sig i förhållande till vilken ämnesgrupp eleven tillhör. 
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Detta sker på bekostnad av en mindre läsvänlig text, men är alltså grundat i 
ett tydligt syfte. 

Resultat av observationer och intervjuer 

I observationerna och intervjuerna kan man se att det skiljer sig en del åt hur 
eleverna tar sig an den noterade musiken. Många tar sig an de olika 
aspekterna av noten mer eller mindre åtskilt. Några börjar med att avkoda 
rytmen, för att sedan ta sig an noternas tonhöjd. Andra gör tvärtom och 
ytterligare några elever gör på något annat sätt. Några av eleverna använder 
sig av mer samtidiga metoder, där de olika aspekterna och kunskaperna 
samverkar. Detta kan vi se i observationerna och intervjuerna med Trummor 
1 och 2 och Musikteori 1 och 2. Även om utförandet sker mer samtidigt så 
beskriver även dessa elever i intervjuerna att de lägger märke till de olika 
aspekterna av noten i en viss ordning. Ibland nämner de två eller tre 
aspekter som de fokuserar på samtidigt. Till exempel är det flera elever som 
nämner att de lägger märke till dynamik och tempoangivelser samtidigt. 
Musikteori 1 tar in rytm, melodi och artikulation samtidigt. Musikteori 2 
utför tonhöjd och rytm till synes samtidigt, men under intervjun beskriver 
eleven att han fokuserar på dessa aspekter separat i huvudet innan han spelar 
dem. Elevernas olika tillvägagångsätt illustreras med hjälp av Figur 1. 

 
Figur 1: Elevernas prioritering av kunskapsaspekter. Siffrorna visar i vilken ordning 
eleverna tar sig an de olika aspekterna av respektive notbild. 1=den första aspekten eleven 
fokuserar på, 2=den andra aspekten osv. 

Alla dessa sätt att ta sig an materialet visar på vilka olika aspekter av 
notläsning som eleverna är fokuserat medvetna om under observationen och 
intervjun. 

Många elever beskriver som sagt var att kunnandet består av en mängd olika 
kunskaper, men det räcker inte med att känna till och förstå dessa kunskaper 
för att utveckla ett kunnande inom fenomenet notläsning. Vad som också 
krävs för att kunna avkoda och realisera en notbild är förmågan att kunna 
hantera dessa olika kunskaper. Olika förmågor som eleverna nämner i 
intervjuerna är att kunna avkoda tonhöjd, rytmer och olika tecken i 
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notbilden, att veta hur man ska utföra detta på sitt instrument, att kunna 
avkoda och realisera tonhöjd och rytmer samtidigt, att se likheter och 
skillnader i notbilden, att kunna utföra flera moment samtidigt, att höra hur 
musiken ska låta inne i huvudet innan man faktiskt spelar den, att sätta 
notbilden i ett sammanhang genom att använda sig av ackorden och att 
kunna spela den noterade musiken i olika tempo. 

För att kunna använda sig av noterna på en kvalitativt högre nivå krävs det 
även en förmåga att kunna hantera dessa kunskaper och förmågor på ett mer 
eller mindre samtidigt sätt. Många av eleverna beskriver detta som ett mål, 
även om många av dem idag arbetar mer åtskilt med kunskaperna och 
förmågorna.  

Eleverna har också olika strategier för att ta sig an materialet. Sång 1 
använder sig systematiskt av att spela melodierna i ett långsammare 
övningstempo. Men Sång 2 uttrycker också en svårighet med att sänka 
tempot för mycket vid inlärning. Musiken tappar sitt sammanhang och 
eleven berättar att hon lätt tappar bort sig om tempot blir för långsamt. En 
annan strategi de flesta använder sig av på ett eller annat sätt är att repetera 
fraserna. På vilket sätt de väljer att repetera fraserna skiljer sig dock åt. 
Exempelvis kan vi se att Gitarr 2 väljer att repetera takt för takt och Sång 1 
repeterar efter varje fras. Trummor 1, Trummor 2, Musikteori 1 och 
Musikteori 2 väljer istället att repetera längre delar av notbilden, ofta en hel 
rad i noten eller flera rader. Förutom på de ställen i noten då de fastnar på 
grund av en något svårare fras, då repeteras den först åtskilt för att sedan 
sättas ihop med resten av notbilden. 

En strategi som många elever använder sig av under observationerna är att 
räkna ut hur rytmerna ska låta med hjälp av matematiska metoder. Detta 
belyser de inte i lika stor utsträckning i intervjuerna, vilket kan innebära att 
detta är en strategi de inte själva är medvetna om. Undantaget här är Sång 2, 
som under intervjun uttalar detta som en medveten strategi. 

Vad som anses vara enkelt respektive svårt med att läsa noter varierar en del 
sett utifrån elevernas olika uppfattningar. Något som flera av eleverna anser 
vara enkelt är att avkoda tonhöjden. Bland trummisarna kan vi se att 
avkodning och realisering av takter som innehåller kompfigurer anses 
enkelt, medan takter som innehåller fills anses vara svårare. Andra faktorer 
som uppfattas som svåra är: att ta sig an flera aspekter av notbilden 
samtidigt, att koppla noterna till instrumentet, att avkoda tonernas rytm, att 
avkoda tonhöjden på de noter som ligger utanför de fasta linjerna i 
notsystemet, att spela en notbild som har mycket pauser i sig eller mycket 
snabba notvärden, att sätta ihop melodin med ackorden, att realisera 
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rytmiken vid punkterade notvärden och att avkoda tecken som inte är själva 
noterna – exempelvis dynamikangivelser. 

Många av eleverna ser likheter mellan att läsa text och att läsa noter. Sång 2 
tycker att kunnandet i notläsning liknar kunnandet i matematik. Sång 1 
anser att det liknar det mesta annat man lär sig i största allmänhet, men kan 
inte erinra sig att hon har lärt sig något som direkt liknar att lära sig att läsa 
noter. Däremot kan vi se att när hon jobbar med uppgiften så beskriver hon 
att hon använder sig av matematiska metoder för att avkoda rytmiken. Detta 
är dock inget hon själv är fokuserat medveten om under intervjun. Men hon 
ger uttryck för det exempelvis genom detta citat under arbetet vid 
observationen: ”En punkterad fjärdedel, så det är tre åttondelar”. Gitarr 1 
tycker att det är ett unikt kunnande som inte liknar andra kunnande. 

Flertalet av eleverna ser noter som ett redskap som möjliggör instudering av 
musikaliskt material. Nyanserna i dessa uppfattningar skiljer sig dock åt en 
del, då några elever pratar om noter som ett redskap, vilket används utan 
hjälp av andra redskap eller hjälpmedel. Några andra elever uppfattar noter 
som något de använder tillsammans med gehöret och då är noterna mer ett 
orienteringsredskap som visar om det går upp eller ner i tonhöjd och hur 
mycket. Några elever uppfattar noterna som ett redskap för instudering, där 
det klingande resultatet stäms av med sin gehörsmässiga uppfattning av vad 
som låter rimligt och korrekt. 

Flertalet av eleverna uppfattar kunskaper i att kunna läsa noter, som en 
viktig kunskap. Några kopplar detta till skolarbetet och att det är viktigt för 
att kunna ta del av undervisningen och det musikaliska materialet som 
används under lektionerna på bästa sätt. Andra trycker på vikten av att 
kunna läsa noter om man ska arbeta med musik på en professionell nivå, 
men att dessa kunskaper inte har lika stor betydelse annars. Det finns också 
en uppfattning om att noter är en kunskap som är bra att lära sig när man har 
spelat sitt instrument en tid. Eleven Gitarr 1 beskriver detta och menar att 
det inte är viktigt att kunna läsa noter när man börjar lära sig ett instrument, 
men att det är en viktig kunskap att utveckla efter hand som man blir bättre 
på att traktera instrumentet. 

Analys 
Efter att ha inhämtat och transkriberat materialet, påbörjades en process med 
att leta efter vad eleverna pratade om i förhållande till fenomenet notläsning. 
Eller egentligen påbörjades denna process redan under inhämtande och 
transkribering, eftersom jag då började bekanta mig med materialet. Men 
när jag väl hade all empiri insamlad, då började en mer medveten process 
kring att hitta mönster i materialet. Jag fokuserade alltså först på att 
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analysera vad eleverna pratade om, för att därefter koncentrera mig på hur 
eleverna pratade om fenomenet notläsning. Detta är viktigt att klargöra 
eftersom min avsikt är att få syn på hur eleverna uppfattar fenomenet 
notläsning. Jag kommer här att presentera min fenomenografiska analys av 
materialet. Detta gör jag med hjälp av de olika beskrivningskategorierna 
som jag har sorterat de olika relevanta utsagorna i. De olika 
beskrivningskategorierna bildar tillsammans utfallsrummet för analysen. 

De olika sätt som eleverna erfar fenomenet notläsning på presenteras i sex 
olika beskrivningskategorier vilka jag dessutom har sorterat in under 3 olika 
teman, för att visa på hur de är relaterade till varandra. Dessa teman är: 
Kunnandets innehåll, Kunnandets relation till andra kunnande och 
Kunnandets roll och funktion. De olika beskrivningskategorierna har fått 
namnen: Som ett fenomen vars kunnande bygger på flera olika kunskaper, 
Som ett fenomen vars kunnande bygger på flera olika förmågor, Som ett 
fenomen vars kunnande har likheter med andra fenomens kunnande, Som ett 
fenomen vars kunnande inte har några specifika likheter med andra 
fenomens kunnande, Som ett fenomen vars kunnande möjliggör instudering 
av musikaliskt material och Som ett fenomen vars kunnande är viktigt att 
bemästra som musikstudent och som professionell musiker. 

 

Kunnandets innehåll: 

Som ett fenomen vars kunnande bygger på flera olika kunskaper. 

I den här kategorin samlas elevernas olika utsagor som beskriver notläsning 
som ett fenomen vars kunnande är beroende av flera olika kunskaper. 
Samtliga elever beskriver att de ser fenomenet notläsning som ett fenomen 
som består av flera olika kunskaper. Uppfattningarna skiljer sig dock åt 
avseende hur man arbetar med dessa kunskaper. Många av eleverna 
beskriver kunskaperna som något man tar sig an och arbetar med åtskilt.  

Jag tycker det är lättare, när man har fått taktarten /…/ jag blir oftast 
förvirrad, om jag börjat spela och sen bara ’vänta, var är takten’, och sen 
ska man börja göra det och så blir det…knas. För då måste man tänka på 
två saker typ. (Sång 1) 

Jag brukar alltid kolla ut tonerna först och lära mig det, sen försöker jag 
lära mig takten /…/ Först brukar jag köra igenom hela och sen går jag 
tillbaka och repeterar små delar, för att jag verkligen ska lära mig det. 
(Sång 2) 

Noterbart är att Sång 1 beskriver att hon tar sig an rytmen före tonhöjden. 
Men i arbetet med uppgiften under observationen kan man se att hon i det 
fallet väljer att göra tvärtom, tonhöjd före rytm. Detta var enligt eleven ett 
undantag. Intressant är också elevens motiv för att vanligtvis börja med 
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rytmen, då hon beskriver att hon annars lär in tonhöjden med fel rytm och 
att det i ett senare skede då blir svårare att lära in den korrekta rytmen.  

Man kanske vill veta hur själva rytmen går. För det här är 
åttondelar och om jag bara sitter och spelar tonerna och inte 
rytmen, så kommer allt bli fel. /…/ Jag skulle vilja klappa det 
där för att veta hur det går, så att jag har rytmen i [mig]. För om 
jag inte har den, då blir det fel när jag ska spela. För då har jag ju 
lärt mig den i fjärdedelar och då blir det ju jättekonstigt. 

Detta är även något som Sång 2 är inne på. 

Jag måste läsa igenom och kolla vad jag ska utgå ifrån /…/ som nu gör jag 
ju fel från början, jag spelar fel rytm, vilket gör att man lär sig någonting 
som man inte ska spela. Så att det är det jag borde jag fixa till. 

Här refererar eleven till att när hon börjar med att avkoda endast tonhöjd, 
som hon gjorde under observationen. Då spelar hon tonerna med en annan 
rytm än vad som senare blir fallet när hon också avkodar tonernas rytm. 
Men då har hon redan gehörsmässigt vant sig vid en felaktig rytmik, som 
har en tendens att leva kvar i minnet. 

Några av eleverna ser kunskaperna som något man tar sig an och arbetar 
med mer eller mindre samtidigt. Detta kan vi se hos Musikteori 1, 
Musikteori 2, Trummor 1 och Trummor 2. 

 Läser man segt, så tar det lång tid /…/ om du ser direkt vad det är för 
bokstav, då kommer man vidare. Så om man läser notpapperet som en sida 
i en bok, då är det ju bara att spela. Läsa och spela. (Trummor 2) 

När Musikteori 1 spelar noterna avkodar hon tonhöjd och rytmer samtidigt. 
Det går inte i ett tempo hela tiden. Ibland får hon stanna upp lite. Men hon 
tänker tonhöjd och rytm samtidigt. När eleven spelar noterna så kompar hon 
ackorden i vänsterhanden. Detta skapar ett sammanhang och hjälper eleven 
att gehörsmässigt stämma av resultatet. Den noterade staccatoartikulationen 
spelar eleven också direkt när hon spelar igenom noterna. Men om det 
handlar om en svår melodi att läsa, så väljer eleven att skilja på rytm och 
tonhöjd. Då börjar hon med tonhöjden. Det som skiljer Musikteori 1:s 
tillvägagångsätt från övriga elever är att hon efter att ha skapat sig en bild av 
helheten av notbilden går vidare till att leta efter olika tecken i noten som 
inte har med rytm och tonhöjd att göra. Detta för att få grepp om vad som 
senare ska läggas till efter att melodin sitter. I det här fallet innebar det att 
eleven tittade på tempoangivelser och dynamik. Sen gick eleven vidare till 
att se vad det var för taktart och tonart och därmed vilka fasta förtecken som 
fanns. Sedan observerade hon att det fanns en angivelse för att låten skulle 
spelas mjukt, men vad det gäller den aspekten förklarar eleven att detta 
lägger hon märke till på ett liknande sätt som med dynamiken och 
tempoangivelserna - det är någonting som läggs till när melodin sitter. 
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Därefter går eleven vidare till att börja spela melodin. Eftersom hon 
upplevde att melodin inte var så svår, så gick det bra att avkoda och 
realisera både tonhöjd och rytm samtidigt. Hon beskriver att det är enklast 
att göra så. Detta skiljer sig från övriga elevers tillvägagångssätt. De går mer 
direkt på takt- och tonart och själva avkodandet av noterna. Ett undantag till 
från denna regel är Sång 1, som även hon först observerar helheten. 

Även några av de elever som beskriver att de idag arbetar med kunskaperna 
åtskilt uttrycker att ett mer samtidigt arbete med kunskaperna är ett framtida 
mål. Detta kan vi se i utsagorna av Sång 1 och Gitarr 2. 

Som ett fenomen vars kunnande bygger på flera olika förmågor. 

Flera av eleverna beskriver olika svårigheter med att läsa noter. Det är 
väldigt individuellt vad som anses vara svårt respektive enkelt. Elevernas 
olika uppfattningar kring vilka dessa förmågor är och vilka förmågor som ur 
deras perspektiv är nödvändiga för att kunna bemästra fenomenet 
notläsning, utgör grunden för denna beskrivningskategori. 

Förmågan att kunna hantera instrumentet som används för realiseringen av 
notbilden. Sång 2 berättar att hon i årskurs nio fick förklarat för sig hur ett 
piano fungerar med tonernas lägen på pianot. Detta gjorde att det blev 
begripligt för henne och att det blev lättare att förstå noterna. 

Sång 1 beskriver att hennes begränsade pianokunskaper blir ett 
hinder vid realiseringen av notbilder. 

Ja, det tar tid att få det här (pekar på noten) att låta på den här (pekar på 
pianot), såsom det står att det ska låta. (Sång 1) 

Detta är även Musikteori 1 inne på. Hon tycker att det är svårare att hålla 
pulsen när hon spelar piano jämfört med när hon sjunger. Eleven har sång 
som huvudinstrument och piano är ett biinstrument. 

Förmågan att kunna arbeta med flera aspekter av noten samtidigt. 

…jag har inget problem med att klappa rytmer, men att få ihop rytmen med 
toner, det har jag alltid haft jättesvårt för. (Sång 2) 

Förmågan att kunna erfara likheter och skillnader i materialet. Uttryck för 
denna förmåga kan vi se under observationen med Gitarr 2. 

Fraserna är lika, men i andra är det F istället för G. (Gitarr 2) 

Fjärde frasen var som den andra frasen. (Gitarr 2) 

Förmågan att reflektera över det klingande resultatet i 
instuderingssituationer. 

Jag spelade fjärdedelar på allt. (Gitarr 2) 
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Förmågan att kunna höra den avkodade notbilden för sitt inre. Trummor 2 
tänker hur det ska låta när han läser igenom noterna – han visualiserar hur 
han ska spela och hör hur det ska låta för sitt inre. 

Jag försöker få ut det och få in det i huvudet /…/ Jag spelar trummor i 
huvudet eller vad man ska säga. (Trummor 2) 

 

Kunnandets relation till andra fenomens kunnande: 

Som ett fenomen vars kunnande har likheter med andra fenomens 
kunnande. 

Inom den här kategorin finns det två olika sätt på vilka eleverna uppfattar 
fenomenet notläsning och det som binder dem samman är uppfattningen om 
att kunnandet inom fenomenet notläsning liknar andra fenomens kunnande. 
Det som skiljer dem åt är uppfattningen om vilka andra fenomens kunnande 
det finns likheter med.   

Språk 

Många elever, Gitarr 2, Musikteori 1, Musikteori 2 och Trummor 2, ser 
likheter mellan att lära sig läsa noter och att lära sig läsa text. Detta 
beskriver de på lite olika sätt. 

Gitarr 2 beskriver att notläsning liknar när han lärde sig spanska. 

Det känns som ett helt nytt språk. 

Musikteori 1 uppfattar också att notläsning liknar att lära sig ett nytt språk. 

Det känns som att jag ska lära mig att läsa ett språk som jag inte kan /…/ så 
det är inte som att bara lära sig att läsa på svenska, utan det är som att lära 
sig att läsa på arabiska /…/ ja, men det är som att lära sig att läsa. 

Hon fortsätter att utveckla detta, genom att poängtera att det handlar om att 
både lära sig att läsa och skriva. 

Elev Musikteori 2 upplever att kunskapen i att kunna läsa noter liknar att 
lära sig alfabetet. Han beskriver upplevelsen när han lärde sig bokstäverna 
och sedan hur han kunde sätta samman dessa till ord.  

Matematik 

Elev Sång 2 ser likheter mellan att lära sig läsa noter och lära sig matematik. 
Eleven beskriver att notläsning och matematik skiljer sig från andra ämnen 
hon lär sig i skolan. 

…historia, det är nånting du måste lära in och så där, men det här 
[notläsning] är nånting som bara finns, det funkar, det har en bakgrund som 
sitter ihop och det är logiskt /…/ allting har en logik bakom. 
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Eleven fortsätter att utveckla sin syn på notläsning, matematik och den 
gemensamma logiken. 

…man får det förklarat för sig hur allting fungerar, det är som för mig med 
matte då, får jag det förklarat hur det är så, då sitter det bara, och då är det 
så enkelt liksom för det är ju, det är logiskt.  

Som ett fenomen vars kunnande inte har några specifika likheter med 
andra fenomens kunnande. 

Gitarr 1 och Trummor 1 anser att notläsning inte liknar något annat de 
tidigare har lärt sig. Även Sång 2 uttrycker att hon inte ser några specifika 
likheter med andra kunnande. Hon beskriver att det på något sätt liknar allt 
annat man lär sig, men kan inte erinra sig att hon har lärt sig något som 
direkt liknar att lära sig att läsa noter. Eftersom eleven inte ser några 
specifika likheter mellan notläsning och andra kunnande, så väljer jag att 
placera denna utsaga i den här kategorin. Elevens beskrivning att det på 
något sätt liknar allt annat man lär sig, är något för allmänt hållen för att 
kunna sorteras in under beskrivningskategorin Som ett fenomen vars 
kunnande har likheter med andra fenomens kunnande. Eftersom eleven 
uttryckligen inte är fokuserat medveten om några specifika likheter så 
sorteras denna utsaga här. 

 

Kunnandets funktion och roll: 

Som ett fenomen vars kunnande möjliggör instudering av musikaliskt 
material. 

Denna beskrivningskategori innehåller uppfattningar som sträcker sig från 
att uppfatta noterna som ett hjälpmedel tillsammans med andra fenomens 
kunnande till uppfattningar om att kunnandet i att läsa noter i sig självt är 
redskap nog för instudering av musik. Exempel på det förstnämnda: 

”Det är mycket lättare att kunna, att man får en notbild, när man ska kunna 
en låt, än att man bara får texten, för då måste man ju använda sitt gehör på 
ett helt annat sätt. Jag menar, det klart man måste använda det när man har 
en notbild också, men det är ju mycket lättare, för då ser man ju, man får en 
guide på nått sätt, som en karta, typ.” Sång 1 

Genom att kunna noter anser Gitarr 1 att han har lättare för att instudera 
musikaliskt material. Han upplever noter som ytterligare ett hjälpmedel vid 
sidan av tabulatur och spel efter gehör.  

Några elever uppfattar alltså att kunskaper i att läsa noter möjliggör 
instudering av musik, även om man inte har hjälp av andra redskap. 
Trummor 2 beskriver att kunskaperna i att läsa noter möjliggör att lära sig 
musik utifrån en notbild. Trummor 1 beskriver att noterna innehar 
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funktionen av ett redskap för att lära sig nytt musikaliskt material. Han 
nämner att det är användbart när han ska läsa ett komp eller olika 
teknikövningar. Musikteori 1 är inne på samma spår vad det gäller noternas 
funktion. 

 …det ju bara så himla enkelt om man kan kolla på ett papper och så vet 
man hur nånting går. 

På samma sätt beskriver Musikteori 2 att det är bra att kunna läsa noterna 
direkt från bladet när situationen kräver det. 

 …när man får en not på ett gig så måste man läsa den och spela den direkt 

/…/ man kanske inte hinner öva med bandet och bara gå direkt på scenen 

och då måste man läsa noten. 

Som ett fenomen vars kunnande är viktigt att bemästra som 
musikstudent och som professionell musiker. 

Inom den här beskrivningskategorin samlas utsagor som vittnar om att 
kunskaper i att läsa noter är viktiga. Några beskriver att det är viktigt om 
man studerar musik och andra uttrycker att det är en viktig kunskap om man 
ska arbeta med musik. 

Gitarr 1 beskriver att han tycker det är viktigt att lära sig läsa noter om man 
har spelat sitt instrument en tid, men att det inte är nödvändigt i början.  

…om man precis har börjat, då är det inte så himla viktigt. Då är det bara 
att lära sig några ackord och så kan man utgå därifrån /…/ men om man har 
spelat ett tag, som jag har gjort, och inte har lärt sig det än, då är det ju 
viktigt /…/ man kan bli bättre av att lära sig noter. 

Sång 2 och Trummor 2 tycker att det är viktigt att lära sig läsa noter för att 
kunna använda dessa kunskaper under lektionerna. 

Det blir lättare för mig att fatta mera till trumlektionerna på nått sätt /…/ 
jag kan snabbare läsa på pappret och så. (Trummor 2) 

Gitarr 2 och Sång 1 anser att det är viktigt att kunna läsa noter om man ska 
hålla på med musik professionellt.    

Det är viktigt, om man ska fortsätta att hålla på med musik /…/ det är bra 
att kunna noter, eftersom allting skrivs oftast i noter. (Gitarr 2) 

Om man ska satsa på musik sen, då måste man ju kunna det, det är ju 
livsviktigt. Jag menar man kan ju inte bli musiker eller sångare utan att 
kunna läsa noter bra. (Sång 1) 

Musikteori 2 anser att det är viktigt att kunna läsa noter a prima vista när 
situationen kräver det. Han beskriver att, trots den vikt han lägger vid att 
kunna läsa noter, så finns det ett motstånd i att jobba med utvecklingen av 
dessa förmågor. 
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Tema 

Beskrivningskategori 

S: Det finns ett inneboende pluggmotstånd, jag är musiker och ska hålla på 
att spela på pianon och göra musik. 
F: Ja, okej. Så det står för någonting annat än det lustfyllda musicerandet? 

S: Ja, i slutändan kommer det att stå för musicerande, men fram till dess så 
är det bara äh (eleven grimarserar ogillande). 

Sammanfattande slutsatser 

Slutsatserna sammanfattas i utfallsrummet, som är det samlade resultatet för 
undersökningen. Utfallsrummet består av sex olika beskrivningskategorier, 
vilka visar på de skilda sätt som eleverna i studien erfar fenomenet 
notläsning. De olika beskrivningskategorierna är sorterade under tre olika 
teman som visar på hur beskrivningskategorierna är relaterade till varandra. 
Utfallsrummet illustreras med hjälp av figur 2. 

 

 
Figur 2. Undersökningens utfallsrum med de olika beskrivningskategorierna sorterade 
under tre olika teman. Beskrivningskategorierna visar på de skilda sätt som eleverna i 
undersökningen erfar fenomenet notläsning. 

Utifrån denna analys kan man se att elevernas uppfattningar om fenomenet 
notläsning representerar en rad olika uppfattningar. Jag vill igen poängtera 
att var och en av eleverna representerar flera olika uppfattningar och att 
analysen inte syftar till att visa på vem som är av vilken uppfattning. Syftet 
är istället att visa på de skilda uppfattningarna som eleverna ger uttryck för i 
datamaterialet. Jag kommer i följande avsnitt att föra en diskussion utifrån 
undersökningens samlade resultat, vilket utgörs av de olika 
beskrivningskategorierna. 
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Diskussion 
Utgångspunkten för mitt arbete var att undersöka vad kunnandet inom 
fenomenet notläsning är, och syftet med uppsatsen var att undersöka hur 
gymnasieelever erfar fenomenet notläsning. Jag har här i diskussionsdelen 
för avsikt att diskutera undersökningens resultat i förhållande till den 
tidigare genomgångna litteraturen och att bidra med mina egna reflektioner 
och kommentarer kring detta. Framförallt utifrån ett perspektiv av hur man 
som pedagog kan arbeta med notläsningskunskaper i undervisningen. 

Den största skillnaden mellan denna undersökning och andra studier av 
fenomenet notläsning är att jag i analysen har utgått från ett tydligt 
elevperspektiv. Flera studier intresserar sig för elevers handlande och låter 
detta ligga till grund för analysen, men elevernas handlingar tolkas då av 
forskaren själv och det är forskarens berättelse om vad som hände som står i 
centrum. Här får elevers olika uppfattningar om fenomenet notläsning ta 
plats och utgör grunden för den analys jag har gjort. I och med att jag har 
använt mig av en fenomenografisk analysmetod, är det inte mina tolkningar 
av vad eleverna berättar som fokuseras, utan vad eleverna pratar om och 
framförallt hur de pratar om det, som står i fokus. Jag har alltså intagit ett 
andra ordningens perspektiv när jag har arbetat med analysen (Marton & 
Booth, 2000; Larsson, 1986). 

Det direkta lärandeobjektet i den här studien är notläsning. Men för att 
kunna hantera och arbeta med detta lärandeobjekt krävs det, som eleverna 
beskriver det, en uppsättning av olika kunskaper och förmågor. Dessa olika 
kunskaper och förmågor kan ses som de indirekta lärandeobjekten i 
sammanhanget. Under observationen får eleverna arbeta med notuppgiften 
för att reflektera över hur de tar sig an en notbild. Men eftersom det här inte 
är en vanlig lektionssituation, med en lärare som hjälper eleven vidare i sitt 
kunskapsbildande, utan en observation där eleven ombeds arbeta med 
notbilden och lösa den efter egen bästa förmåga. Då är det inte relevant att 
diskutera lärandeobjekt i form av det avsedda, det manifesta och det 
upplevda lärandeobjektet, eftersom detta enligt min mening kräver ett 
samspel mellan lärare och elev. Jag och mina kollegor fanns till hands för 
att svara på frågor från eleven, men eftersom vi var sparsamma med 
mängden hjälp till eleven, så blir en sådan diskussion irrelevant i 
förhållande till dessa observationer.  

Eleverna ger uttryck för att kunnandet inom fenomenet notläsning är 
beroende av flera olika kunskaper. De beskriver också att de behöver olika 
förmågor för att kunna hantera dessa kunskaper på olika sätt. Enligt Hébert 
& Cuddy (2006) kan man dela in kunnandet i tre kategorier för att studera 
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fenomenet notläsning: tonhöjd, rytm och symboler. Där symboler menas 
alla möjliga tecken som inte är tonhöjd eller rytm, som exempelvis 
dynamik, artikulation och olika klaver. Detta rimmar väl med vad eleverna 
uttrycker i intervjuerna. Kunskaper de nämner är exempelvis: att veta vad de 
olika symbolerna står för, vad de olika tonerna ligger i notsystemet, hur de 
olika rytmerna representeras i notskriften och att känna till och förstå olika 
begrepp som taktart och tonart.  

De beskriver också att kunnandet bygger på olika förmågor, vilka är en 
förutsättning för att kunna använda sig av de olika kunskaperna. Denna, som 
jag tolkar det, distinktion mellan kunskaper och förmågor i elevernas 
uppfattningar, gör att även jag använder mig av separata termer för detta i 
diskussionen. Kunskaperna representerar det som ligger till grund för att 
kunna utföra uppgiften och förmågorna innebär att kunna använda 
kunskaperna för att nå fram till ett korrekt klingande resultat. Man måste ha 
kunskapen om och veta vad en ton står för, man måste ha förmågan att 
kunna uppfatta den rent perceptionsmässigt och man måste ha förmågan att 
kunna omsätta denna information till musik. För att läsa noter på en 
kvalitativt högre nivå, behöver man också ha förmågan att kunna omsätta 
denna information till ett uttrycksfullt och konstnärligt klingande resultat. 
Detta visar på att kunskaperna inte är mycket värda utan att ha förmågan att 
kunna använda sig av dem, på samma sätt som förmågorna är beroende av 
kunskaperna. Man kan mycket väl ha förmågan att kunna spela tonen A på 
sitt instrument, men om man inte har kunskapen om hur tonen A 
representeras i notskrift, så kommer man inte att kunna avkoda och realisera 
en notbild som innehåller tonen A. För att betrakta det här ur det perspektiv 
som Hanken & Johansen (1998) presenterar, så samverkar de intuitiva och 
logisk-analytiska kunskaperna för att bilda meningsfulla kunskaper. 

Att omsätta symbolerna till ett klingande resultat, kan utföras på olika sätt. 
Dels kan man höra musiken för sitt inre och då krävs den förmågan som 
Gromko (2004) kallar audiation. Vi kan också sjunga musiken eller spela 
den på ett instrument. Just att kunna utföra den avkodade notbilden på ett 
instrument anses svårt av några elever i studien. De beskriver detta som en 
svårighet på grund av att de inte är tillräckligt erfarna i att spela piano. De 
här eleverna har egentligen sång som huvudinstrument, men använder 
pianot för att avkoda notbilder. Samtidigt är alternativet att avkoda och 
realisera en notbild direkt till sång, många gånger en ännu svårare process, 
då det kräver att man har tränat upp förmågan att höra musiken för sitt inre. 
Utifrån detta vill jag hävda att det för sångare är väldigt viktigt att lära sig 
att spela ett instrument som kan fungera som hjälpmedel vid instudering och 
att utveckla förmågan att höra hur notbilden ska låta för sitt inre och på så 
sätt bli bättre på att sjunga noter utan hjälp av ett instrument. För 
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instrumentalister är det senare också en viktig förmåga för att kunna läsa 
noter på en hög nivå. Vi kan se att eleven Trummor 1 talar om denna 
förmåga när han beskriver sitt tillvägagångsätt – han hör hur musiken ska 
låta för sitt inre. Kan man också kombinera denna förmåga med förmågan 
att reflektera kring det klingande resultatet av sitt handlande. Då har man 
möjlighet att spela och samtidigt kunna upptäcka när det man utför inte 
stämmer med notbilden, och kan då korrigera sitt utförande. Detta är något 
som Mills och McPherson (2006) beskriver som en önskvärd förmåga. 

En annan förmåga som nämns i intervjuerna är förmågan att se likheter och 
skillnader i materialet. Detta beskrivs av Gudmundsdottir (2010) som en 
viktig förmåga vid a prima vista-läsning och som ett effektivt sätt att träna 
elever i att bli bättre på att få ett flöde i sin läsning. Genom att träna sig i att 
känna igen rytmiska figurer och melodiska mönster, utvecklar man sin 
förmåga att kunna uppfatta notbilden snabbare jämfört med om man måste 
fokusera på en enskild not åt gången. Detta kan vi se att flera av eleverna 
visar prov på under observationerna. 

Hébert och Cuddy (2006) beskriver på vilka olika sätt man kan omvandla 
noternas innebörd till ett uttryck. Två av dem nämnde jag i föregående 
stycke; att kunna omvandla visuella symboler till vokalt handlande och att 
kunna omvandla visuella symboler till motoriskt handlande. Den tredje 
formen för att omvandla noterna till ett musikaliskt uttryck är förmågan att 
kunna omvandla visuella symboler till tal. Denna form av uttryck används 
när man vill kommunicera verbalt kring vad notbilden säger. Detta används 
ofta i repetitionssituationer när man spelar eller sjunger noterna och 
diskuterar tolkningen av notbilden för att komma överens om hur man ska 
tolka denna, eller när en dirigent vill beskriva för musikerna hur notbilden 
ska tolkas. Den förmågan kan vi se att eleverna använder sig av genom hela 
observationsmaterialet, då de resonerar kring noternas innebörd. 

De förmågor som krävs för att kunna avkoda och realisera en notbild a 
prima vista ligger på en kvalitativt högre nivå än vad de flesta av eleverna i 
denna studie representerar. Men några av dem hanterar stundtals och delvis 
notbilden på detta sätt. Varför jag är lite tveksam till om de gör det eller 
inte, beror på var man drar gränsen för vad som menas med a prima vista-
läsning. Denna osäkerhet kring begreppet a prima vista, kan vi i 
litteraturgenomgången se är vanligt förekommande. Om man tolkar 
begreppet ordagrant så innebär det att man ska spela noterna vid första 
anblicken och under observationerna kastar samtliga elever åtminstone en 
kortare stunds blick på noterna innan de börjar spela dem. Det var inte 
studiens syfte att mäta på vilken nivå eleverna läser noter, men det kan vara 
intressant att koppla till vad litteraturen säger om detta, för att få syn på 
vilka förmågor eleverna skulle behöva utveckla för att bli bättre på detta 
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moment. Inte minst med tanke på att kunskaper i a prima vista-läsning är ett 
krav för att nå betyget A i kursen Instrument eller sång 1.  

För att kunna läsa noter a prima vista krävs det en väl utvecklad förmåga 
avseende hastigheten på avkodningsprocessen och den motoriska responsen, 
och en integrering av dessa båda färdigheter (Kopiez, 2006). En annan 
viktig faktor för att kunna läsa noter a prima vista är att bli bättre på att 
avkoda större enheter i notbilden samtidigt. Detta kräver att eleverna lär sig 
att känna igen rytmiska figurer och melodiska mönster. Ytterligare en viktig 
förmåga för att kunna läsa noter a prima vista, är att läsa före det man 
spelar. Genom att inte behöva fokusera lika mycket på varje ton var för sig 
och att ligga före i avkodningsprocessen, så har man mer tid till att avkoda 
andra aspekter av notbilden samtidigt, som dynamik och artikulation 
(Gudmundsdottir, 2010; Hodges & Nolker, 2011).  

Man bör därför undervisa elever i att avkoda tonhöjd genom att fokusera på 
strukturerna som tonerna bildar, snarare än att fokusera på ton för ton. Dessa 
strukturer kan vara melodier, fraser eller ackord. Detta bör man arbeta med 
samtidigt som man arbetar på att utveckla elevernas förmåga i att kunna 
avkoda större delar i form av rytmiska figurer (Gudmundsdottir, 2010).  

Något som också visat sig vara viktigt för förmågan att läsa noter a prima 
vista, är de allmänmusikaliska färdigheterna (Mishra, 2014). Detta innebär 
att det är svårt att utveckla notläsningskunskaper på en högre nivå utan att 
också utveckla de andra aspekterna av det musikaliska kunnandet. 

För att läsa noter på en grundläggande nivå, vilket i kunskapskraven 
beskrivs som att ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en 
enkel notbild…” (Ämnesplan Musik, 2011), då krävs det också flera 
samverkande kunskaper och förmågor. Man behöver kunna avkoda tonhöjd, 
rytmer och symboler, men det behöver inte ske samtidigt. Det ställer heller 
inte samma krav på att kunna ta in större enheter av notbilden samtidigt eller 
att kunna ligga före i avkodningsprocessen i förhållande till det man spelar. 
Det ställer dock fortfarande krav på att man kan realisera notbilden med en 
samtidighet. Utan det senare kravet tappar musiken sin ursprungliga mening 
och sitt tänkta sammanhang. 

Man skulle alltså kunna beskriva a prima vista-läsning som en förmåga, 
vilken ställer krav på utövaren att kunna hantera flera olika kunskaper och 
förmågor med en samtidighet. Samtidigt skulle notläsning, då vi inte avser a 
prima vista-läsning, kunna beskrivas som en förmåga som kräver flera olika 
kunskaper och förmågor, men att dessa inte nödvändigtvis behöver kunna 
hanteras samtidigt. 

Många av eleverna uppfattar att kunnandet inom fenomenet notläsning 
liknar kunnandet inom att lära sig ett språk och att lära sig att läsa och 
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skriva. Denna analogi har flera forskare varit inne på tidigare. Vi kan se 
flera studier som har intresserat sig för likheterna mellan de här båda 
fenomenen (Sloboda, 1976; 1985). Det finns också en del kritik mot att 
alldeles för lättvindigt utgå ifrån att det finns likheter mellan fenomenen. 
Flera forskare (Goolsby, 1994a; Hébert & Cuddy, 2006; Lehman, 2002) 
pekar på att de olika studierna, som visar på att det skulle finnas likheter 
mellan att lära sig läsa noter och att lära sig läsa text, har kommit fram till 
helt olika slutsatser och att de har använt sig av olika metoder, vilket gör det 
svårt att jämföra dem. 

Under intervjuerna var det en elev som tydligt kopplade samman kunnandet 
inom notläsning med kunnandet inom matematik. Det var Sång 2, som 
beskrev att notläsning är logiskt på samma sätt som matematik är någonting 
logiskt. Under observationerna var det dessutom flera elever som genom 
sina handlingar och sina resonemang implicit gav uttryck för att man 
använder sig av matematiska principer. Då tänker jag främst på hur vanligt 
det är att använda additions- och subtraktionsmetoder då man arbetar med 
att avkoda rytmiken i notbilden. Exempelvis att en punkterad fjärdedelsnot 
låter som en fjärdedel och en åttondel som är sammanbundna eller att man 
tänker att noten ska klinga lika länge som tre åttondelar som är 
sammanbundna. ”En punkterad fjärdedel, så det är tre åttondelar” (Sång 1). 
Detta menar Hallam (1998) visar prov på att eleven använder sig av sin 
logiskt-matematiska intelligens, utifrån Gardners intelligensteori (Hallam, 
1998). 

I resultaten kan man se att eleverna uttrycker att notläsning är en viktig 
färdighet, åtminstone om man studerar musik eller om man i framtiden har 
tänkt sig ett yrke som musiker. Att motivationen till att lära är en viktig 
faktor för att utveckla nya kunskaper kunde vi se i litteraturgenomgången 
(Hallam, 1998; Marton & Booth, 2000). Detta illustreras genom berättelsen 
om kvinnan som skulle lära ut läs- och skrivfärdigheter till barn som hade 
växt upp i en miljö där det skrivna ordet inte var en naturlig del av 
vardagen. Vilket inte visade sig vara så lätt, eftersom de inte visste vad det 
skulle vara bra för att kunna läsa och skriva. Det är därför viktigt att man är 
medveten om denna aspekt och att man som pedagog försöker skapa en så 
god relevansstruktur som möjligt för det aktuella inlärningsobjektet (Marton 
& Booth, 2000). Elevens motivation är alltså en viktig aspekt och mängden 
övning är av betydelse för hur mycket kunskaperna kommer att utvecklas. 
Men något som är nog så viktigt är hur man övar, för att få ut så mycket 
som möjligt av sin övningstid. Detta är en viktig aspekt som pedagog att 
reflektera över och att man ser till att metoder för övning och instudering får 
ta plats i undervisningen. 
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Förekomsten av musikstudenter som inte kan läsa noter på en 
tillfredställande nivå är ett vanligt fenomen (Mills & McPherson, 2006). 
Enligt Gudmundsdottir (2010) beror detta på att notläsning är en komplex 
färdighet och hon anser därför att det är väldigt viktigt hur detta lärs ut och 
att det görs med stor noggrannhet. Därför bör man som musikpedagog se 
detta som det komplexa fenomen det faktiskt är och vara ytterst noggrann i 
planeringen av de här momenten i undervisningen.  

Att kunna läsa noter är endast en av många önskvärda färdigheter hos en 
musiker. Det är viktigt att låta undervisningen genomsyras av alla viktiga 
kunskaper och förmågor. Mills och McPherson (2006) framhåller att det är 
viktigt att inte fokusera för mycket på notläsning, då detta kan leda till att 
eleverna inte utvecklas till sin fulla potential och att elever i värsta fall helt 
slutar spela. Det är möjligt att detta gäller mer för yngre elever, vilka Mills 
och McPherson har utgått ifrån i sin studie. Men det kan vara värt att beakta 
detta även vid undervisning med lite äldre elever, för att inte ta död på 
elevernas motivation till att fortsätta vilja lära sig mer och att utvecklas 
musikaliskt. Enligt McPherson (2006/5) bör elever tränas i alla viktiga 
aspekter av ett musikaliskt kunnande, vilka är att kunna läsa noter, att kunna 
spela inrepeterad musik, att spela från minnet, att spela på gehör och att 
kunna improvisera. En betoning av den ena eller andra färdigheten kommer 
att leda till att eleven utvecklar dessa mer än de andra. Om man anser att 
detta är önskvärt eller inte måste naturligtvis bero på vad syftet är med det 
musikaliska utövandet och den musikaliska övningen. Men om man är ute 
efter ett så brett musikaliskt kunnande som möjligt bör man öva på alla 
färdigheterna.  

Vilka mål eleverna har i detta avseende skiljer sig nog en hel del åt, men 
oavsett vilket, måste man som lärare ge alla elever möjligheten att utveckla 
alla aspekter av det musikaliska kunnandet. Därför anser jag att man som 
pedagog bör stå rustad för att kunna undervisa eleverna i alla färdigheter 
som krävs för att de ska utvecklas som musiker.  

Den här elevgruppen erfar notläsning som något man bör kunna om man 
studerar musik och framförallt om man ska arbeta med musik på en 
professionell nivå. Detta är något som också är tydligt i styrdokumenten – 
notläsning anses vara en viktig färdighet och notläsningskunskaper är ett 
uttalat delmål i många av musikkurserna (Ämnesplan Musik, 2011; 
Ämnesplan Musikteori, 2011). Därför måste elever få möjlighet till att 
utveckla de här kunskaperna och då måste också en rimlig del av 
undervisningen ha detta som ett uttalat mål. 

Utifrån denna diskussion vill jag också poängtera hur viktigt det är att som 
pedagog grundligt planera sin undervisning och att hela tiden reflektera över 
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om den är för sammanhanget genomförd på ett bra sätt. Här vill jag 
återkomma till det jag tog upp i början av diskussionen angående 
lärandeobjekt ur ett lärar- och elevperspektiv. Vad är det avsedda 
lärandeobjektet? Med andra ord, vad planerar jag som lärare för. I 
undervisningssituationen konstituerar jag som pedagog tillsammans med 
eleverna det manifesta lärandeobjektet. Det levda lärandeobjektet är det 
eleverna får med sig från lektionen i form av kunskaper (Zimmerman 
Nilsson, 2009). Genom kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper, 
kan man få en fingervisning om vad i undervisningen som fungerar och vad 
som inte fungerar, och därefter utveckla de delar som behöver utvecklas. 

I Figur 1 i resultatdelen kan man se att eleverna tar sig an de olika 
aspekterna av notbilden på olika sätt. Man kan också se att de erfar 
fenomenet notläsning på en rad olika sätt. Att elever lär sig på olika vis och 
erfar fenomenet notläsning på olika sätt, gör att man bör vara försiktig med 
att utgå ifrån att man kan undervisa alla elever med samma metoder. 
Eleverna har olika förkunskaper och olika förförståelse och kan därför inte 
förutsättas uppfatta och förstå lärandeobjektet på samma sätt, vilket också 
kommer att leda till att de får med sig olika kunskaper från lektionen. Detta 
är viktigt att vara medveten om som pedagog och som ett resultat av den 
insikten, planera sin undervisning så att eleverna får möjlighet att uppleva 
lärandeobjektet från olika perspektiv och på olika sätt. Ett sätt att arbeta med 
ett moment eller ett sätt att förklara ett specifikt fenomen på, kommer att 
fungera för att få några av eleverna att utveckla nya kunskaper i relation till 
ett specifikt kunskapsmål. Medan andra arbetsmoment och förklaringssätt 
kommer att leda till att några andra elever utvecklar nya kunskaper. 
Samtidigt fördjupas förståelsen hos alla elever genom att belysa fenomenet 
från olika håll och på olika sätt. Ambitionen måste vara att möta varje elev 
utifrån dess specifika förutsättningar och förkunskaper. Detta är något som 
kan vara svårt, framförallt vad det gäller undervisning i större grupp. Men 
genom att variera upplägg, tillvägagångssätt och förklaringsmodeller i sin 
undervisning, blir det möjligt att även på en gruppnivå möta olika elevers 
individuella behov. 

Avslutande reflektioner 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur gymnasieelever erfar 
fenomenet notläsning, och då främst elever som har en musikalisk bakgrund 
inom genrer som i första hand inte använder sig av noter vid instudering. 
Utgångspunkten var att ta reda på vad kunnandet inom fenomenet 
notläsning är. Det här arbetet ska ses som ett led i att försöka undersöka 
detta och då främst genom att bidra med ett elevperspektiv, som inte ofta 
kommit fram i tidigare studier som gjorts på området. 
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I en fenomenografisk analys har man alltså inte som ambition att beskriva 
alla de möjliga sätt som ett fenomen kan uppfattas på, utan intresserar sig 
bara för att beskriva de olika uppfattningar som är representerade i 
materialet. Man ska alltså betrakta resultatet av den här undersökningen som 
en inblick i hur gymnasieelever med en bakgrund som gehörsmusiker 
betraktar och erfar fenomenet notläsning. 

Jag skulle också vilja lyfta fram en diskussion om hur man benämner 
kunskaper inom musik och i det här fallet då främst utifrån fenomenet 
notläsning. Jag använde mig konsekvent genom arbetet av begreppen 
kunskaper och förmågor, där kunskaper står för faktakunskaper och där 
förmågor representerar en mer praktisk form av kunskap, som är en 
förutsättning för att de teoretiska faktakunskaperna ska kunna användas på 
olika sätt. Denna distinktion mellan kunskaper och förmågor var något som 
jag tyckte mig kunna skönja i datamaterialet. Men benämningen av 
kunskaper och förmågor ska ses som en tolkning från min sida, eftersom 
eleverna beskriver vad de kan och vad de gör, men inte nödvändigtvis 
använder sig av de här båda begreppen. De använder för den delen inte 
andra kunskapsbegrepp heller, varför det blir tolkningsbart hur man ska 
benämna de olika former av kunskap som de uttrycker. Man kan mycket väl 
tänka sig att man benämner dem som teoretiska kunskaper och praktiska 
kunskaper. Det finns enligt min mening ingen hierarki mellan de här 
kunskapsformerna. De är båda lika viktiga för det musikaliska resultatet. 

Ingrid Carlgren (2012) skriver hur kunskap som begrepp omformulerades 
inför läroplanerna som infördes 1994, och kom att inkludera fyra olika typer 
av kunskap: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Kunskaper kan 
också delas in i Aristoteles (citerat i Carlgren 2012) tre kunskapsformer: 
epistéme, techne och phronésis. Där epistéme står för teoretisk kunskap, 
techne står för det praktiska kunnandet och phronésis står för praktisk 
klokskap. 

Oavsett hur man väljer att benämna de olika formerna för kunskap, kan man 
utifrån den här undersökningen se att de olika kunskapsformerna är 
beroende av varandra. De teoretiska kunskaperna, här benämnda som 
kunskaper, har inget praktiskt värde utan de praktiska kunskaperna, här 
benämnda som förmågor, och detsamma gäller för ett motsatt förhållande. 
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Bilaga 1 

Vad säger kunskapskraven för de olika kurserna inom ämnena Musik och 
Musikteori på gymnasiet om notläsning? Här följer en presentation av de 
kunskapskrav som berör fenomenet notläsning på ett eller annat sätt inom de 
kurser som erbjuds eleverna i studien. Några av kurserna har inga 
kunskapskrav som berör notläsning och det är också noterat här. Det fetstilta 
är fetstilt i den ursprungliga texten och alltså ingenting som jag själv har 
redigerat. 

Instrument eller sång 1: 

För E: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild 
på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.” 

För C: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild 
på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.” 

För A: ”Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en 
enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet.” 
(Ämnesplan Musik, 2011) 

Instrument eller sång 2: 

E: ”I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst 
konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav 
utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör 
eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.” 

C: ”I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett 
konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån 
musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven 
välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis.” 

A: ”I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott 
konstnärligt och personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika 
krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. Dessutom gör 
eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre 
och praxis.” (Ämnesplan Musik, 2011) 

Instrument eller sång 3: 
 
Kunskapskraven säger ingenting om notläsning. Det står att ”eleven ska 
studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar” (Skolverket, 
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2011), men hur man gör detta är inte närmare preciserat. (Ämnesplan 
Musik, 2011) 

Ensemble med körsång: 

E: ”Eleven musicerar med viss säkerhet i ensemble och kör, efter 
enkla och kända notbilder och i enkel och styrd gehörsbaserad musik.” 

C: ”Eleven musicerar nyanserat och med viss säkerhet i ensemble och 
kör, efter notbilder och i styrd gehörsbaserad musik. ” 

A: ”Eleven musicerar nyanserat och med säkerhet i ensemble och kör, 
efter komplexa notbilder och i styrd och fri gehörsbaserad musik.” 
(Ämnesplan Musik, 2011) 

Ensemble 2: 

E: ”Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i ensemble, efter komplexa och 
varierade former av notbilder eller i fri gehörsbaserad musik.” 

C: ”Eleven musicerar med viss teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i 
ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri 
gehörsbaserad musik.” 

A: ”Eleven musicerar med teknisk skicklighet på ett nyanserat sätt i 
ensemble, efter komplexa och varierade former av notbilder eller i fri 
gehörsbaserad musik.” (Ämnesplan Musik, 2011) 

Musikimprovisation: 

Kunskapskraven säger ingenting om notläsning (Ämnesplan Musik, 2011). 

Gehörs- och musiklära 1: 

E: ”Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar samt 
noterar enkla klingande musikexempel. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver. 

Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör.” 

C: ”Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar samt noterar klingande 
musikexempel.” 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt 
musicerar efter noter i en klav.  

Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande 
kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form.” 
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A: ”Eleven utför med säkerhet gehörsövningar samt noterar klingande 
musikexempel med vedertagen notationspraxis. 

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar 
efter noter i minst två klaver. 

Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det 
gäller rytm, melodi, harmonik och form.” (Ämnesplan Musikteori, 2011) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor som ställdes till eleverna direkt efter observationen av deras 
arbete med notläsningsuppgifterna 

Intervjun kan beskrivas som semistrukturerad, med ett antal ingångsfrågor som 
ställdes till samtliga medverkande elever. Utifrån svaren jag fick och beroende på 
vad som hände under observationen ställdes ytterligare ett antal frågor. 

Ingångsfrågor: 

Vad är det första du tittar på i noterna – hur tar du dig an uppgiften? 

Vad var det svåraste? 

Vad var det lättaste? 

Hur viktigt tycker du att det är att lära sig att läsa noter? Varför? Vad har noterna 
för funktion för dig? 

Kan du se några likheter mellan att lära dig att läsa noter med något annat som du 
tidigare har lärt dig? 

Nästa gång du får en liknande uppgift, kommer du att ta dig an dig den på ett 
liknande sätt eller annorlunda sätt? I så fall hur? 

Vad tyckte du var svårast att läsa, melodi eller rytm? Eller något annat? Varför? 

Har du några strategier för att bli bättre på att läsa noter? 

Har du någon gång upplevt att du utvecklat din notläsningsförmåga och vad tror du 
att det berodde på i så fall?  
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Bilaga 3 
Noter som eleverna fick arbeta med att avkoda och realisera under 
observationerna 

 

 

Sång 
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Gitarr 

 

 

 
  

��

�� � � ��

�������

�� � � ���

��

��� 	��

�

�� ��

��

��� 	��

�

��
��� � ����

�

�

�

��������

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

���	

� �

�

�
� �

�

�

�

�
�
�
�

� �

�

�

� �

�

�

�

�
�
�
�

� �

�

�
� �

�

�

�

�
�

�
�

� �

�

�

� �

� 	

�

� � �

�

� � � �

� � �

�

� �

�

�

� �

�
�

�

� � �

�

� � � �

� � �

�

� �

�

�

�

�

�

�
�
�
�






 50 

Musikteori 
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