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SAMMANFATTNING 

Titel: Noterna pratar inte… – En studie om synen på notläsning 
Title: The notes do not speak... – A study on the perception of reading music 
 
Syftet är att undersöka synen på notläsning hos en instrumentallärare och sju av lärarens 
elever för att problematisera lärarens och elevernas val av strategier. 
 
Frågeställningen i uppsatsen är följande: 

• Vilka strategier använder läraren för att lära eleverna att läsa noter? 
• Vilka strategier använder eleverna för att förstå notbilden? 

I undersökningen används en instrumentallärare och sju av lärarens elever som informanter. 
Som datainsamlingsmetod används stimulated recall och intervju. Fem videoklipp genererade 
från videofilmade lektioner blev kommenterade av läraren. Dessa videoklipp och 
lärarkommentarer samt kvalitativa intervjuer med eleverna utgör underlag för analys av synen 
på notläsning hos läraren och eleverna. Resultatet visar synen på notläsning ur lärarens och 
elevernas perspektiv.  
 
Lärarens syn på notläsning: 

• Det är viktigt att eleverna lär sig noter för att kunna musicera ihop med andra musiker.  

• Eleverna får mycket på köpet genom att ha utvecklat en god pulskänsla och lärt sig 
förhållandet mellan puls och notvärde. 

• Att användandet av kompskiva kan hjälpa eleverna att utveckla en pulskänsla samt få 
dem att fortsätta spela även om de spelar fel. 

• Det finns mer likheter mellan notläsning och matematik än mellan notläsning och 
läsning. 

Elevernas syn på notläsning:  

• Noter fungerar som ett hjälpmedel vid inlärningen av nya låtar. 

• Noter är kopplat till instrumentet eleven spelar och berättar hur de skall spela; 
tonnamn, tonhöjd, grepp på instrumentet. De flesta eleverna ser inte någon annan nytta 
med noter än att ha dem när man spelar instrumentet. 

• Att läsa noter påminner om textläsning eller matematik. 

Notläsning analyseras och diskuteras utifrån det som litteraturen beskriver om notläsning. Då 
det inte finns så mycket litteratur om ämnet lyfts även litteratur om läsinlärning in i arbetet då 
forskning pekar på att de båda fälten är närbesläktade.  
 
 
Ämnesord: notläsning, notläsningsinlärning, läsinlärning, literacy 
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INLEDNING 
 
Jag lärde mig läsa noter då jag började spela trumpet i kommunala musikskolan, jag minns 
inte något kämpande med att lära mig noter eller att jag tyckte det var svårt och jobbigt med 
notläsning, utan det föll sig ganska naturligt för mig. Min pappa jobbade som musiklärare när 
jag växte upp och antagligen bidrog pappas jobb till att jag tidigt fick se ett 
användningsområde för noter. När jag i 5:e klass började i musikklass så jobbade vi med 
notläsning inom en mängd ämnen, räknade noter på matematiken, sjöng i kör, spelade 
blockflöjt och hade orkester. Alla dessa ”notinlärningsstrategier” gjorde att jag tidigt fick en 
stor notvana. Under praktikperioderna i min utbildning vid Musikhögskolan har jag mött ett 
flertal elever som hävdar att de inte förstår noter eller som tycker det är svårt och inte vill 
förstå. Detta ledde till att jag blev intresserad av att undersöka vad det är som upplevs svårt 
med notläsningsinlärning, samt om det finns liknande svårigheter i att lära sig andra språk. 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur lärare och elever upplever notläsning.  
Då det inte gjorts så mycket forskning i norden på området notläsningsinlärning har jag valt 
att till viss del även studera läsinlärning, eftersom det finns många likheter dem emellan. 
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BAKGRUND 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med relevans för uppsatsens problemområde. Då 
det inte gjorts så mycket forskning i norden om notläsningsinlärning studeras även 
läsinlärning då de båda är närbesläktade. Bakgrunden fokuserar på notläsning och vilka 
processer som ligger bakom att lära sig läsa. 

 
Notläsning 

Vad är noter? 
 
Röjder (1988) beskriver noter som ett tvådimensionellt koordinatsystem, där man i vertikalled 
uttrycker (diatonisk) tonhöjd. Med tonhöjd avses tonens frekvens. Horisontalaxeln är en 
tidsaxel. Linjerna är till för att vi inte skall behöva utmana vårt torftiga ögonmått. Annars 
framgår ju faktiskt (den diatoniska) tonhöjden redan genom noternas placering på pappret. 
Röjder förklarar vidare att för att ytterligare öka möjligheterna att beskriva musiken är det 
vanligt med diverse ord, bokstäver och tecken i och omkring noterna. Själva noterna kan 
således bara uttrycka två variabler hos musiken – relativ tid och tonhöjd. Noterna säger 
ganska lite om musik och lämnar ett oerhört stort utrymme för tolkning till musikern. 

Isaksson (1994) beskriver noter som grafiska symboler för ett ljudande förlopp, där man har 
gjort ett auditivt förlopp visuellt. Noterna är ett verktyg att använda för att musicera och 
nedteckna musik. Isaksson skriver också om skillnader mellan olika notbilder och att det är 
notskrivaren själv samt traditionen inom gengren som avgör hur detaljerad notbilden skall 
vara.  

Att läsa noter 
 
Blix (2004) menar att det finns en del forskning på området gjort av musikpsykologer, bland 
annat för att notläsning åstadkommer intressanta problemställningar på det kognitiva 
forskningsfältet. Hon menar att detta hör samman med att noter representerar en relativt 
begränsad input av information, som i sin tur skall åstadkomma en ”voldsom kompleks 

output”. (Blix, 2004, s. 43) 

Alldahl och Bremberg (1999) beskriver ögats rörelser vid textläsning. Författarna menar att en 
god läsare registrerar flera ord samtidigt, att läsaren känner igen mönster och ordföljder som 
redan registrerats i minnet. På så sätt behöver inte läsaren läsa och koppla samman bokstav 
för bokstav. 

När vi läser en vanlig text sveper ögat inte med jämn hastighet längs textraden. Istället vilar 
blicken en kort stund på ett avsnitt för att sedan snabbt förflytta sig till nästa avsnitt. I en enda 
blick registrerar vi alltså flera ord samtidigt, inte genom att lägga den ena bokstaven till den andra 
utan genom att känna igen olika mönster – ord och ordföljder – som redan tidigare finns lagrade i 
vårt minne. Vår läskapacitet är också beroende av om mönstrerna ingår i meningsfulla 
sammanhang. I en text på ett främmande språk känner vi kanske igen alla bokstäver, men om vi 
inte behärskar orden och meningsbyggnaden blir vår ”för-förståelse” lägre, läsningen går 
långsammare och vi måste fundera längre innan vi förstår meningen (Alldahl & Bremberg, 1999, s. 
10). 

Även Blix (2004) beskriver hur ögat jobbar när man läser, hon menar att likheten med att läsa 
noter och läsa språk skiljer sig något i hur ögat arbetar med att inhämta informationen. 
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Några punkter som Blix tar upp är:  

• Samma ryckande rörelser1 med ögat i både textläsning och notläsning. 
• Att duktiga notläsare väljer fixeringspunkter efter var de kan inhämta maximalt med 

information från notbilden. 
• Forskning visar att notläsare håller kvar blicken upp till tre gånger längre på ett och 

samma ställe mot textläsare (Galley & Kopiez, I: Blix, 2004). 
• Att notläsaren oftare än textläsaren tar en tillbakablick på det den har läst, och att 

denna regression antagligen kommer av att man läser före det man själv spelar. 
Regressionen blir på så sätt en slags kontroll av att man verkligen spelar det som man 
läste, utan att det påverkar flytet i spelet. 

• Att de flesta undersökningarna som gjorts på området gjorts på pianister som läser två 
notsystem samtidigt och att det är önskvärt med mer forskning på instrumentalister 
som läser endast ett system.  

• De flesta undersökningarna har gjorts i samband med att utöva de noterna man läser, 
mycket få experiment säger något om hur man läser utan att spela dessa noter.  

Isaksson (1994) skriver att det visuella intrycket tar ca 80 % av ens sinnesintryck och att det 
kan betyda att dessa intryck tar överhand, och man glömmer bort att lyssna när man spelar 
efter noter.  

Elevers strategier vid avkodning av noter 
 
Blix (2009) presenterar i sin pilotstudie några olika avkodningsstrategier som hon såg en 
flöjtelev använda då denne elev skulle förhålla sig till noter: 

Att gissa: På vägen till att bli en god läsare använder sig barn ofta av gissningar som en del av 
sina lässtrategier. Gissningarna är ofta baserade på kontextuella hållpunkter i texten, bilder 
och liknande. Man läser begynnelsebokstaven och gissar sig till resten. Flöjteleven använde 
sig av gissningar vid flera olika moment så som; att gissa vad noterna handlade om, både när 
det gällde vilka toner det var, rytmer, resten av melodin osv. Eleven var också medveten om 
att hon gissade och sa vid ett tillfälle; ”Ok, nu gissar jag bara”. Blix beskriver att anledningen 
till att hon gissade antagligen är att hon inte hade klart för sig vad varje enkel notsymbol 
innebar för ton/grepp på flöjten.   

Att minnas: Denna strategi delar Blix upp i:  

• ihågkommelse av musikaliskt ljud 
• ihågkommelse av tonnamn 
• ihågkommelse av notsymboler   
• ihågkommelse av grepp på instrumentet (kinestetisk). 

 
Att jämföra: Eleven använder sin kunskap om en not som utgångspunkt för att kunna förstå 
nästa not. 

Att se på lärarens fingrar: Imitation står centralt i all musikundervisning. Eleven ser och hör 
på läraren, och provar därefter att göra som denne. Flöjteleven som Blix observerade använde 
sig också mycket av detta och att se på lärarens fingrar fungerade som en effektiv backup-

                                                 
1 Original ”rykkvise”.  
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strategi när hon inte visste hur hon skulle läsa en notbild. Hon kastade ett öga på lärarens 
fingrar och visste därmed vilken ton hon skulle spela.  

Vad vet en kvalificerad notläsare? 
 
Blix (2004) har tagit fram en modell för att visa några av de olika kunskapsområdena hos en 
kvalificerad notläsare. Blix visar i sin modell en mängd av de intryck som notläsaren läser in 
av notbilden, men hon påvisar också att hon långtifrån har med alla element som krävs för 
notläsning, då dessa ändras beroende på undervisningssituationen. Hon påpekar dock att det i 
en pedagogisk situation inte går att undervisa alla dessa element samtidigt.  

 

Fig. 1: Å lese noter (Blix, 2004, s. 41). 

Gudmundsdottir (2009) tar stöd i den senaste forskningen som pekar på att 
notläsningsförmågan måste vara utvecklad innan 15 års ålder. Hon menar att detta betonar 
behovet av en förståelse om hur barns naturliga kognitiva utveckling samverkar med deras 
väg till att bli en god notläsare. 

Läsinlärning  
 
Forskning om läsinlärning har lyfts in i detta arbete då det har gjorts betydligt mer 
undersökningar om inlärningsprocessen inom läsinlärning än inom notinläsningsinlärning.  

Att läsa text 

Förförståelsen 

 
Björk och Liberg(1996) menar att intresset och önskan att läsa och skriva grundläggs för 
många barn i gemensamma läs- och skrivupplevelser. I de här läs- och skrivsituationerna 
slussas barnen sakta men säkert in i den skriftspråkliga kulturen.  

Barnens första möte med läsande och skrivande tillsammans med andra ger dem en 
helhetsuppfattning om vad det innebär att vara läsare och skrivare. De får uppleva vad det hela kan 
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gå ut på. Deras första egna försök i form av låtsasläsande och låtsasskrivande är ett sätt att på ett 
yttre plan försöka efterlikna den här helheten. De går in i rollen som läsare och skrivare på samma 
sätt som de i andra stunder går in i rollen som läkare och patient, butiksbiträde och kund, lärare 
och elev osv. (Björk & Liberg, 1996, s. 34). 

 
Isaksson (1994) har liknande tankar som Björk och Liberg (1996) och menar att intresset är 
det som gör att vi vill lära oss. Hon menar att barn ser sina föräldrar använda läsning och 
skrivning dagligen och därigenom får en förståelse för vad läsning och skrivning innebär. De 
flesta barn får dock inte en sådan naturlig kontakt med noter. Men Isaksson menar att en 
sådan motivation för att lära barn noter kan uppnås genom att få barn att förstå nyttan av noter. 
 
Blix (2004) använder sig utav modellen; Läsning = avkodning x förståelse.  
För att kunna läsa måste eleven alltså först kunna avkoda texten och sedan också förstå vad 
symbolerna [bokstäverna/noterna] betyder.  

Enligt Isaksson (1994) måste barnet vara symbolmoget, vanligtvis först i sjuårsåldern, för att 
förstå noter dvs. förstå att de abstrakta tecknen är symboler för konkret ljudande musik. 
 
Gudmundsdottir (2009) menar att även om ett barn är symbolmoget så kan det ändå vara svårt 
för dem att förstå en noterad melodi. Författaren påpekar: 

When children have reached an understanding of the correspondence between a notated pitch and 
a note on an instrument they may still not be able to visually comprehend a notated melody 
(Gudmundsdottir, 2009, s. 1). 

Att läsa och skriva i helheter 

Enligt Björk och Liberg (1996) så utvecklar de flesta barn sin förmåga att läsa och skriva i 
helheter, och blir så småningom mycket skickliga i att känna igen och särskilja inte bara ord 
utan hela textfraser. Men vägen dit kan se mycket olika ut för olika barn.  

En del barn lägger ned mycken möda och arbete på att bryta ned orden i deras beståndsdelar, 
bokstäverna. De laborerar med och vänder ut och in på ord och bygger sedan upp dem till helheter 
igen. De har lärt sig att använda ljudningstekniken. Andra barn behöver inte alls lägga ned lika 
stort arbete på det. De förstår den här tekniken snabbt och lätt. Men genomgående är att de flesta 
på ett eller annat sätt använder ljudningstekniken – att skriva och läsa i bokstavsdelar – för att 
bygga upp och utveckla sitt helhetsläsande och helhetsskrivande (Björk & Liberg, 1996, s. 35-36). 

Liberg (2007) menar att en viktig aspekt när det gäller utveckling av läs- och skrivförmågan 
är förmågan att ”röra sig i texter”. Liberg beskriver tre olika typer av textrörlighet. 
Framåtriktad textrörlighet: Innebär att man använder det man redan läst eller skrivit för att 
förstå det som kommer längre fram i texten eller för att skapa en fortsättning i sitt eget 
skrivande. 
Bakåtriktad textrörlighet: Innebär att man kan använda det man just läst eller skrivit för att 
fördjupa sin förståelse av det man läst tidigare i texten eller för att förändra det man skrivit 
tidigare.  
Utåtriktad textrörlighet: Innebär att man kan gå ut från texten och koppla innehållet till egna 
erfarenheter och förkunskaper.  

Liberg beskriver vidare att många barn och ungdomar i skolan klarar att läsa en text, men de 
klarar inte att använda och förstå texten på ett djupare sätt. De är med andra ord inte särskilt 
textrörliga.  
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Literacy 
 
Enligt Sandström Madsén (2007) används nuförtiden det engelska begreppet literacy i svensk 
pedagogisk litteratur. Detta då den svenska motsvarigheten läs- och skrivförmåga anses alltför 
snäv. Det centrala i begreppet literacy är enligt författaren att läsande och skrivande ses som 
sociala aktiviter. 

[…] det är viktigt att skrivandet inte ställs mot andra uttrycksformer utan ses som ett sätt bland 
andra att uttrycka tankar och känslor, något som kan bidra till att man förstår både sig själv och 
världen bättre (Sandström Madsén, 2007, s. 13). 

Sandström Madsén beskriver att som en följd av den internationella literacy forskningen 
infördes termen ett vidgat textbegrepp i de reviderade kursplanerna för svenska år 2000. Hon 
menar att detta innebär en vidare definition av skriftspråkskompetens än att kunna läsa och 
skriva ett specifikt skriftspråk. Att begreppet aktualiserats hänger enligt författaren samman 
med kulturella förändringar i samhället, bl.a. barns och ungas förändrade medievanor. 
 
Att literacy-begreppet har myntats menar Bouji (2009) har att göra med åtkomsten av fler 
saker än att bara kunna bokstäver och kunna läsa enstaka ord. Att läsning och skrivning är 
verktyg för att komma in i ett samhälle och en kultur. 

Likheter och skillnader mellan läsinlärning och notläsningsinlärning 
 
Enligt Blix (2004) skiljer sig notläsningen från textläsningen på en mängd områden. Hon 
menar att musik som uttrycksform är något som man börjar använda som barn, och att 
utvecklingshastigheten påverkas av faktorer som miljö och intresse att lära sig. Blix tror också 
att notinlärningssätten skiljer sig beroende på ålder, instrument, lärare samt lärarens val av 
metod. Isaksson (1994) visar likheterna mellan läsinlärning och notläsinlärning2 med nedan 
uppställda modell: 

Läsinlärning:   Notläsinlärning: 

Att förstå vad text har för funktion  Att förstå vad noter har för funktion 
Att ljuda ihop bokstäver  Att ljuda ihop rytmer eller tonföljder 
Att lära sig ord som självständiga enheter      Att lära sig rytmer eller intervall som självständiga enheter 
Att förstå innehållet  Att förstå det musikaliska budskapet i en notskrift 
Att lära sig att läsa flytande  Att lära sig läsa noter flytande 
Att kunna läsa högt med inlevelse  Att kunna uttolka musiken ur noterna på sitt instrument 
Att lära sig läsa genom att skriva  Att lära sig läsa noter genom att skriva noter 
Att lära sig skriva genom att läsa mycket Att lära sig skriva noter genom att spela mycket efter noter 
    

(Isaksson, 1994, s. 6). 

Blix (2009) hävdar i likhet med Isaksson (1994) att förståelsen av tonlängd och tonhöjd är 
lässtrategier som ligger på samma utvecklingsnivå som att läsa bokstäver i språkläsningen.  

Disse to strategiene a) bruk av konturinformasjon og b) bruk av tonelengdeinformasjon, vil jeg 
hevde (foreløpig) er lesestrategier som ligger på samme utviklingsnivå som alfabetisk lesing i 
språklesing. (Neste nivå vil være å skille mellom alfabetisk og ortografisk lesing3, bokstaver og 
ord = enkeltnoter og mindre musikalske fraser) (Blix, 2009, s. 9). 

                                                 
2 Isaksson (1994) använder ordet notläsinlärning. Ordet har samma betydelse som notläsningsinlärning som i 
övrigt används i denna uppsats.  
3 Ortografi är läran om ordens rätta stavning. Termen har också den vidare betydelsen stavning i allmänhet, 
stavningssätt (National Encyklopedin, 1994). 
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Problemformulering 
 
Bakgrunden pekar på ett tydligt släktskap i inlärningsprocessen vid notläsningsinlärning och 
läsinlärning. Upplever elever att det finns några likheter mellan notläsning och läsning? Är 
det någon skillnad på hur lärare och elever upplever notläsningen, eller är det lärarens val av 
metoder för att lära ut noter som formar elevens inlärningsprocess? 

Syfte 
 
Syftet är att undersöka synen på notläsning hos en instrumentallärare och sju av lärarens 
elever för att problematisera lärarens och elevernas val av strategier. 

 
Frågeställning 
 
Vilka strategier använder läraren för att lära eleverna att läsa noter? 

Vilka strategier använder eleverna för att förstå notbilden? 

Urval 
 
Valet av informant var för mig som forskare, inte särskilt viktigt. Detta eftersom jag ville visa 
på synen på notläsning hos en instrumentallärare och dennes elever. Jag valde att studera en 
brasslärare eftersom jag själv studerar till att bli brasslärare. Studien hade lika gärna kunna 
genomförts med en sånglärare, elgitarrlärare eller lärare inom vilket instrument som helst. 
Men att informanten i studien blev en brasslärare handlar mer om att jag såg större glädje i att 
studera en lärare som verkar inom det fält som jag utbildar mig. Brassläraren som följts 
arbetar på en medelstor musikskola i Mellansverige. 

Eleverna som medverkar i studien valdes ut i samråd med läraren. Mitt enda kriterium var att 
eleverna inte skulle vara fullfjädrade notläsare. Med hänsyn till detta kriterium valde läraren 
ut nio elever till att medverka i studien. Två elever som gick i åk 1. Tre elever som gick i åk. 3 
och fyra elever som gick i åk. 6. Eleverna går på samma lantorts skola. Skolan har ca.90 
elever och brassläraren bedriver undervisning på skolan i trumpet och trombon en dag i 
veckan. Undervisningen bedrivs i skolans musiksal som är ett avlångt rum ca 3m x 8m. I 
salen finns en tavla ett piano och ett trumset, samt bord och stolar.  

De två eleverna i åk. 1 valdes bort ur studien då de pga. sin ringa ålder var omöjliga att 
intervjua på samma sätt som övriga elever i studien. Studien omfattar således en brasspedagog 
och sju av lärarens elever. 

Definitioner av begrepp  

Strategier 
Begreppet strategier syftar i detta arbete till: 

1. Strategier som läraren använder sig av för att utveckla elevernas notkunskap.  

2. Elevernas strategier för att förstå notbilden. De sätt eleverna använder sig av för att 
lära sig läsa noter. 
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Notläsning 

Innefattar i detta arbete kunskaperna som behövs för att läsa och förstå noter. Kunskaper om 
Dur och Moll, skalor och grepp på instrumentet innefattas sålunda under begreppet i denna 
undersökning. 

METOD 
 
Denna studie bygger på empiri från en brassinstrumentlärare och sju av dennes elever. 
Datainsamlingen genomfördes via s.k. stimulated recall, samt kvalitativa intervjuer. 
Stimulated recall innebär i detta sammanhang att ett antal lektioner videofilmades, varefter 
läraren och forskaren tillsammans diskuterade vad som skett. Medin (2007) beskriver 
stimulated recall som en metod där man med hjälp av ljudband eller videoinspelat material 
dokumenterar en intervjupersons yrkesutövning. Zimmerman (2009) skriver att 
intervjuformen kan innebära att en persons möjlighet att minnas en situation underlättas, 
genom att denna situation återges i någon form. Situationen kan exempelvis spelas in på band 
för att sedan spelas upp för informanten. I denna studie videofilmades fem 
instrumentallektioner med nio elever. Två av eleverna gick enbart i klass 1 och strukturen på 
studien medförde att studien i slutändan kom att innefatta sju elever och fyra lektioner.  

Enligt Haglund (2003) är det svårt att se stimulated recall som en metod med en bestämd 
manual, som man ska följa. Det är snarare så att undersökningar som genomförts med 
stimulated recall kan skilja sig åt på många sätt, bland annat beroende på forskningsintresse 
och intervjutekniker.  

För att få elevernas syn på notläsning intervjuades eleverna efter deras respektive lektioner. 
Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) karaktäriseras som ett professionellt, 
strukturerat samtal med ett bestämt syfte. Genom forskningsintervjun erhålls verbala 
beskrivningar av den intervjuade, vilka i nästa steg bearbetas och analyseras av forskaren. 
Syftet med den kvalitativa forsknings intervjun är enligt Kvale (1997, s. 117) att: ”erhålla 
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”. 

Intervju 
 
Innan studien ägde rum tillfrågades eleverna via brev om de ville medverka i studien. De blev 
i enlighet med Vetenskapsrådets (1990) text Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning informerade om att de skulle bli anonymiserade i uppsatsen, 
och att de hade rätt att dra sig ur studien när som helst. Då eleverna inte var myndiga erhölls 
föräldrars underskrift på att de fick lov att medverka i studien. 

Fyra av intervjuerna gjordes med två elever på samma gång och en intervju gjordes med en 
elev. Detta eftersom de flesta lektionerna var grupplektioner. Samtliga intervjuer gjordes 
direkt efter respektive instrumentallektion och tog mellan fem och sju minuter att genomföra. 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, ljudkvalitén var god och det var inga problem att 
höra vad som sades. Tyvärr uppstod tekniska problem under intervjun med Johanna och 
Daniel så det var bara de första två minuterna av intervjun som blev inspelade, detta 
upptäcktes direkt efter intervjun och svaren som författaren mindes antecknades. Då två av 
eleverna endast gick i åk. 1 erhölls inte mycket material av kvalitet för studien av deras 
intervju och därför utelämnades de helt i studien. 

I denna studie har den kvalitativa forskningsintervjun använts för att undersöka 
instrumentalelevers syn på notläsning. Intervjun utgick från ett förberett frågeformulär som i 
sin tur utgick från ett antal frågeområden som handlade om elevernas syn på notläsning. 
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Utformningen av intervjuerna hade karaktären av ”tratt-teknik” (Patel & Davidsson, 2003). 
Det vill säga att intervjun började med frågor för att få eleverna att slappna av och vänja dem 
något vid intervjusituationen. Allteftersom intervjun fortlöpte smalnades ”tratten” av och 
frågorna blev mer inriktade på studiens huvudfrågor. Intervjuerna hade en halv-strukturerad 
form, dvs. det fanns ett förberett grundmaterial av intervjufrågor men frågorna ställdes i lite 
olika ordning och med olika följdfrågor i intervjuerna. 

Intervjuarens roll var under intervjuerna att försöka få eleverna att berätta mer samt att styra 
fokus mot intervjuns huvudfrågor (Bilaga 1).  

Stimulated recall 
 
En vecka efter videofilmningen och elevintervjuerna träffades författaren och läraren en andra 
gång för att få dennes syn på notläsning. Valet av intervjuformen stimulated recall motiveras 
med att stimulated recall kan ge en extra dimension ur lärarens synvinkel, nämligen det att 
läraren själv får se och kommentera delar ur sin undervisning. Filmen som genererades från 
de fem lektionerna var i oklippt form en timme och 25 minuter. Efter en noggrann granskning 
av vad som var relevanta händelser i förhållande till syfte och frågeställning (dvs. händelser 
som speglade notläsningsinlärning) så valdes fem videoklipp ut. Materialet som visades för 
läraren innefattade ca.30 minuter film från fyra av de fem videofilmade lektionerna. En av 
lektionerna kretsade mycket kring notläsning och på grund av detta genererades två 
videoklipp från denna lektion. Lektionen med de två eleverna i åk. 1 valdes bort då eleverna 
pga. sin ringa ålder inte kunde bidra till intervjudelen. 

Efter varje videosekvens som visades så fördes ett samtal som spelades in. Då en väldigt stor 
styrning av vad som skulle kommenteras gjorts vid valet av videoklipp, så fördes samtalet 
utifrån lärarens initiativ. Tyvärr upptäcktes det försent att det inte blivit något inspelat. En 
telefonintervju genomfördes då istället. Telefonintervjun spelades in och transkriberades. 
Läraren gav mig lov att ur minnet skriva sådant som sades i samband med att han såg på 
videoklippen och sedan sända detta till honom för korrekturläsning. Läraren godkände 
formuleringarna och kände sig inte felciterad. 
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RESULTAT 
 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Först följer en presentation av datainsamlingen genom 
elevintervjuer, samtal med läraren i samband med stimulated recall och videomaterial som 
upplevdes intressant i förhållande till syftet och frågeställningarna. Videoklippen valdes ut för 
att belysa inlärningsproblematiken vid notläsning. Videoklippen skall därför inte ses som 
representativa för hela lektionerna, utan snarare som ”notinlärningsproblemstunder” som 
uppkom under lektionerna.  Detta följs av en resultatanalys där jag som forskare tolkar de data 
som insamlats. För att det skall bli mera överskådligt och eftersom datainsamlingen skett 
genom två olika tillvägagångssätt så delas resultatpresentationen upp i två delar: 
elevintervjuer samt videomaterial och lärarens kommentarer.  

Resultatpresentation 

Elevintervjuer 
 
Svaren från sju elever redogörs i detta avsnitt. Data kommer inte att visas individuellt per elev, 
utan som en samlad information från de sju deltagarna. Dels för att de flesta eleverna hade 
grupplektioner och i de fallen intervjuades två och två. Men också pga. att intervjuerna utgick 
från samma förberedda frågor (Bilaga 1) och därför i författarens mening bäst redovisas som 
ett samlat resultat utifrån frågorna, istället för utifrån varje elev. Presentationen av data sker 
med följande uppdelning: svårigheterna med att spela ett instrument, vikten av att lära sig 
noter, noternas funktion, likheter mellan att läsa noter och läsa text samt strategier för att lära 
sig nya låtar.  I intervjuinslagen står I för Intervjuaren. Av de intervjuade eleverna går Johan, 
Lisa, Erik och Thomas i klass 6. Johanna, Daniel och Niklas går i klass 3.  

Svårigheterna med att spela ett instrument 

 
Eleverna berättade om svårigheterna med att spela ett instrument och vissa av eleverna 
menade att det finns många svårigheter, medan andra inte ansåg det svårt att lära sig spela ett 
instrument. Lisa var en av de eleverna som tyckte att det är svårt och formulerade detta med 
att; ”det är svårt att lära sig alla toner och att komma ihåg allting. Hur man skall trycka på alla 
noter.” 

Det framkom tydligt att de flesta av eleverna ser noter som något specifikt instrumentanknutet 
som inte går att använda i annat fall än när de spelar på instrumentet. Ett annat exempel är: 

Johanna: Det svåraste är att lära sig ljusa noter [menar höga toner] för de är så jobbiga att spela.  

Vikten av att lära sig noter 

 
Beträffande vikten av att lära sig noter så ansåg vissa av eleverna att det var viktigt ifall man 
skall lära sig spela ett instrument, men i annat fall inte. Johan tyckte att det beror på vilket 
instrument som skall läras och påpekade att: ”många gitarrister vet ju inte ens hur noter ser 
ut”. Thomas och Erik var inne på samma linje som Johan när de talade om huruvida det är 
viktigt att kunna noter om man skall spela ett instrument. De ansåg att noter inte är viktigt då 
man spelar gitarr eftersom gitarrister mest spelar ackord. På motsatt sätt tyckte Niklas att det 
var viktigt att lära sig noter för att kunna veta vilket grepp han skall ta på vilken ton.  
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Noternas funktion 

 
Lisa ansåg att noterna är nödvändiga för att veta hur hon skall spela och menade att noterna 
tjänar ett syfte vid inlärningsprocessen av nya stycken. Även Johanna och Daniel tyckte att 
noter fyller en funktion vid inlärningen av nya låtar. Daniels motivation till att lära sig noter 
ligger också i att han vill lära sig noter så att han kan skriva egna låtar. Thomas menade att det 
inte går att lära sig lika mycket om man inte kan noter. Han sa: 

Om det bara står på pappret 1, 12, 13, 124, så vet man inte vilken ton man skall ta.  

Erik ansåg att noter behövs för att veta hur man skall spela. Lisa är medveten om att noterna 
inte låter av sig själva men anser ändå att noter är musik. Hon ser noter som ett hjälpmedel till 
att skapa musik. Lisas medvetenhet om att noter kan vara ett hjälpmedel till att skapa musik 
framkom först då hon pressades till att tänka efter på vilket sätt som noter kan hjälpa till vid 
inlärningen av nya stycken. Följande är ett utdrag från intervjun: 

Lisa: Alltså noterna pratar inte. 
I: Nej det är klart, men när du tittar på noterna tänker du då hur de skall låta eller hur hjälper de 
dig? Hjälper de dig överhuvudtaget? 
Lisa: De hjälper jättemycket, utan dem skulle jag inte kunna spela. 
I: Ni spelade ju ganska mycket utantill idag och då behövde ni inte noter. Så behövs noter för att 
kunna spela ett instrument?  
Lisa: Jag vet inte riktigt, men först måste man lära sig spela och då är det nog lättast att ha noter 
till hjälp. 
I: Varför då? 
Lisa: För att kunna se vilka noter det är och hur man skall trycka. 
I: Är noter musik? 
Lisa: Ja det är klart att det är. 
I: Men förut sa du att noterna inte låter av sig själva. 
Lisa: Ja, men med hjälp av noter så skapar man musik. 

Johan var den ende av eleverna som talade om att använda sig av sitt gehör för att förstå 
noterna och menade att han genom att titta på noterna inte förstår hur det skall låta men om 
han har hört låten förut så hjälper det honom att förstå hur noterna hänger ihop. 

 
Likheter mellan att läsa noter och läsa text 

Henrik och Johan menade att det finns vissa likheter mellan att läsa noter och att läsa text. 
Henrik påvisade att noterna är namngivna efter alfabetets första 7 bokstäver. Johan påvisade 
att noter läses på samma sätt som text och att det behövs mängdträning för att bli duktig på 
dem båda. Följande är ett utdrag från intervjun med Johan: 

Johan: Man läser noterna på samma sätt som man gör i en bok och man måste ju träna på att läsa 
noter på samma sätt som man måste träna på att läsa böcker. 
I: Hur tränar du då? 
Johan: Läser. 
I: Läser du mycket? 
Johan: Ja, jag läser rätt mycket böcker och sen läser jag ju toner också, eller noter heter det. 

I motsats till Johan såg Erik och Niklas inga likheter mellan notläsning och textläsning. 
Däremot tyckte de att notläsning påminde om matematik. Erik sa: 

                                                 
4 Thomas syftar på greppen på trumpeten, om man till exempel trycker ned första och andra ventilen så kan man 
skriva det med 12. Se Falsin och Pettersson (2009) för vidare resonemang om metoden sifferspel. 
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Jag tycker det påminner lite om matte, fast inte så jättemycket men det är mest notlängd och så och 
att man kan dela noter precis som tal. 

Strategier för att lära sig noter 

 
Eleverna berättade om vilka strategier de använder sig av när de skall lära sig nya låtar.  
Johanna berättade att hon brukar höra sången i huvudet när hon ser på noterna. Hon brukar 
sjunga och trycker ner ventilerna innan hon spelar för att få en uppfattning om hur låten går. 
Även Thomas använder sig av detta sätt och menar att han börjar med att försöka gå igenom 
låten först och att han då ibland hör tonen i huvudet. Niklas berättade att han inte hör tonen i 
huvudet utan att han bara börjar spela och så hör han vilken låt det är. 

 
Videomaterial och lärarens kommentarer 
 
En vecka efter att läraren som fortsättningsvis får det fingerade namnet Mikael besökts, var 
det dags att ses igen. Vi såg på videoklippen som valts ut från videofilmen som genererats 
från lektionerna. Mikael var tyst medan videoklippen visades men efter varje klipp 
kommenterade han hur han upplevde situationen som visats. Jag valde att inte styra samtalet 
utan lät Mikael själv berätta hur han upplevde videoklippen. Mikael tyckte inte att det var 
jobbigt att se sig själv undervisa, han upplevde inte heller att hans undervisning skedde på ett 
annorlunda sätt då jag var där och videofilmade, utan han utförde sin undervisning på samma 
sätt som alltid. Dock medgav Mikael att det blev lite mer betoning på notläsning eftersom jag 
sagt att det var det som forskningen fokuserade på.  
I materialet som följer redovisas en kort beskrivning av lektionsförloppet fram till 
videoklippet som belyser en notläsningsproblemsituation. De fyra lektionerna genererade fem 
videoklipp som redovisas transkriberade i tabeller följt av Mikaels kommentarer om 
videoklippet. 

Lektionen med Johanna och Daniel. 

Denna lektion var den som kretsade mest kring notläsningsinlärning. Detta medförde att två 
videoklipp genererades från lektionen. Den första redovisade lektionshändelsen handlar om 
dur och moll och den andra lektionshändelsen handlar om notlängd och tonnamn. 
 
Lektionen börjar med att eleverna kommer in i rummet och pratar med Mikael om hur veckan 
har varit och fortsätter med redovisningen som följer nedan. 
 

Musicerande Mikaels tal Johannas tal Daniels tal Andra handlingar 
 Vad brukar vi spela först innan vi börjar 

spela läxor och så? 
   

   C-skala  
  C-dur skala   
 Ja precis! C-dur skala om man skall 

vara riktigt, riktigt tydlig. Det finns ju 
något som heter C-moll också. Så det är 
bra att veta eller säga… 

  Blir avbruten av 
Johannas fråga. 

  Vad är det för 
något? 

  

 En c-moll skala kan låta på lite olika 
sätt, den kan låta så här. 

   

Mikael spelar en 
ren c-moll skala.  
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Musicerande Mikaels tal Johannas tal Daniels tal Andra handlingar 
 Eller så här…    
Mikael spelar en 
Melodisk c-moll 
skala. 

    

 Eller så här…    
Mikael spelar en 
Harmonisk c-moll 
skala. 

    

   Den sista 
låter som 
Alladin. 

 

 Ja eller hur! Visst gör den det? Den är 
lite indisk, orientalisk, mellanöstern. 

   

Mikael spelar 
Harmonisk c-moll 
en gång till. 

    

   Det låter 
exakt som 
det. 

 

 Det finns C-dur skala och C-dur är 
lyxigt för det finns bara en C-dur skala. 
Säger man däremot c-moll så finns det 
lite olika varianter. Bland annat den 
som låter som Alladin, så om man säger 
C-skala så kanske man inte riktigt vet 
vad man menar, om det är dur eller 
moll. Har vi pratat om de orden någon 
gång? Det har vi aldrig gjort va? Dur 
och Moll? 

   

    Båda skakar på 
huvudena. 

 Har ni hört de orden någon gång?     
  Nej.   
 Det finns musik som är i Dur och musik 

som är i Moll. Om man skall göra det 
jätteenkelt… 

  Blir avbruten av Daniels 
fråga. 

   Morrn?  
 Moll.    
  Imorrn.  Johanna skrattar 
 Nä inte imorrn. Det finns musik i Dur 

och musik imorgon. 
  Alla skrattar. 

 Nej! Dur och Moll.  
M O L L. 

  Mikael bokstaverar 
Moll. 

 Om man skall göra det jätteenkelt för 
sig så säger man att dur låter lite 
gladare och moll låter lite ledsnare. Så 
om vi säger att ”Du skall inte tro det 
blir sommar” är en jättetypisk dur 
melodi. 

   

Mikael spelar 
första strofen 
i ”Du skall inte tro 
det blir sommar” 

    

 Om man spelar den låten i moll så låter 
det så här. 
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Musicerande Mikaels tal Johannas tal Daniels tal Andra handlingar 
Mikael spelar de 
första två 
stroferna i 
melodisk moll. 

    

 Det låter lite ledsnare va?    
  Mmm  Daniel låtsas gråta. 
 Det låter med en gång som om den 

handlar om hösten… man kan prata 
massor om dur och moll men det 
enklaste är att säga att dur – då är man 
glad, moll – då är man ledsen.  

   

   Ok! Johanna nickar 
instämmande. 

Tabell 1: Lektionen med Johanna och Daniel. 

Videoklippet hann knapp ta slut innan Mikael kommenterade det han sett med att säga: 

Det var inte tänkt att det skulle bli så här, jag tror inte att jag hade gått in så djupt på det om det 
inte varit en kamera i rummet. Då hade jag antagligen bara sagt C-durskala och gått vidare. 

Mikael berättade att han ansåg det bra att ge eleverna ljudande exempel för att lära dem höra 
skillnaden på dur och moll. Han beskrev också att det enda eleverna i det stadiet de nu 
befinner sig i behöver veta är att det finns något som heter dur och något som heter moll. 
Mikael ansåg det bra att få ta del av metoden stimulated recall med kommentaren: 

Jag hade faktiskt glömt bort att vi gick igenom det på lektionen, så det var jättebra att jag fick se 
det på video. Nu kan jag börja nästa lektion med att ta en snabbrepris på dur och moll så att det 
sätter sig. 

Lektionen fortsätter med att Mikael säger att de skall värma upp med C-dur skala.  

Mikaels Tal Johannas tal Daniels tal Andra handlingar 
   Mikael knäpper en puls med 

fingrarna 
Om vi skall spela halvnoter, hur många 
knäpp5 är det på varje ton då? 

   

 Ehm…två?   
   Mikael tittar frågande på 

Daniel 
  Tre!  
Tre?   Mikael talar väldigt glatt 
  Fyra?  
Fyra?   Mikael vrider huvudet och 

söker ögonkontakt med 
båda två, sökande efter svar. 

 Två!   
Två!  
Tre, fyra?  

  Tittar på Daniel när han 
ställer frågan. 

 Två!   
Har du bestämt dig?   Tittar på Daniel. 
  Två!  
Har vi någon not som är tre?    
  Nej…  

                                                 
5 Mikael använder sig mycket av att knäppa fjärdedelspuls med fingrarna, eleverna är väl införstådda med 
begreppet ”knäpp”. 
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Mikaels Tal Johannas tal Daniels tal Andra handlingar 
 Ja!  Johanna pekar på en 

punkterad halvnot i boken. 
Åh! Alldeles rätt Johanna… Vad är det 
för någonting? 

   

 Ehm… det vet jag inte vad 
det heter… Jo en… Nej…  

  

Jo! Säg…    
 Nej, det kommer låta konstigt.   
Nej.    
 Men det är en prickad, en 

prickad halvnot. 
  

Ja! Det är inte alls dumt, men det är inte 
helt rätt. Om man tar bort pricken, då är 
det en halvnot. Då spelar vi två knäpp 
på den. Det är alltså en rund ring med 
ett skaft, inget ifyllt. 

   

  Ok!  
Om man sätter dit en prick efteråt så 
blir den lite längre. Då blir den två 
knäpp plus ett knäpp. Alltså tre knäpp. 
Punkterad halvnot. Men Daniel du 
gissade på fyra också? Vad heter en not 
som är fyra knäpp lång? 

   

  Helnot!  
Ja! Men ändå gissade du att halvnoten 
var fyra knäpp lång. 

  Mikael visslar uppifrån och 
ned likt en fågel som störtar 
i marken.  

   Eleverna skrattar 
Hur ser en helnot ut?    
  Den är rund!  
Ja den är rund. Är det allt den är, rund?    
  Nej, den är 

inte ifylld 
heller. 

 

Nej den är inte ifylld heller, är det något 
annat? 

   

  Inte vad jag 
vet. 

 

Nä inte jag heller. Det är alldeles rätt!    

Tabell 2: Lektionen med Johanna och Daniel. 

Mikael kommenterade att han anser det vara viktigt att eleverna lär sig förstå puls och 
notvärden och att han därför kan bli ganska tjatig med de sakerna. Han tror dock att han i det 
långa loppet tjänar på att vara tjatig i ett tidigt stadium och verkligen etablera en pulskänsla 
hos eleverna. Han motiverar detta med; ”annars tror jag att det är lätt att fastna i notläsningen”. 
Mikael beskriver sin användning av att knäppa en puls med fingrarna som en metod han 
använder med samtliga elever för att lättare ha en puls att hänvisa notvärden till. Han 
berättade också att han använder sig av att knäppa med fingrarna redan från första lektionen 
då eleverna lär sig att andas i takt.  

Mikael beskrev några av de problemen som kan uppstå vid notläsningsinlärning.  

Det finns sådana fel som många elever gör t.ex. så säger många att tonen heter D så fort det är en 
halvnot, bara för halvnoten ser ut som ett litet d. 
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Mikael anser sådana fel vara ganska lätta att korrigera om det är en elev han träffar ofta. Han 
påpekade dock att det kan vara svårt att upptäcka sådana fel om eleven tagits över från en 
annan lärare. Han beskrev även notläsningsproblemen hos en elev han hade när han studerade 
till lärare.  

Eleven jag undervisade var jätteduktig på många sätt men ibland kunde hon spela jättekonstiga fel. 
Det visade sig att hon trodde att desto längre åt vänster en not stod i takten ju längre skulle noten 
vara. Det funkade bra med helnoter, men sen när vi spelade andra notvärden så desto längre fram 
hon kom i takten desto mer ökade hon. 

Mikael beskrev att han försöker vara noggrann med att lära eleverna rätt från början och 
annars reda ut problem så fort som de uppstår. Han beskrev att i hans undervisning så blir 
notläsningen en del av spelandet, att bena ut notbilden och få grepp om hel- och halvnoter. 
Han berättade dessutom om att på musikskolan där han jobbar så har de en omfattande 
notbaserad orkesterverksamhet och att det till stor del är därför han är så noga med att lära 
eleverna läsa noter. 

Förhoppningsvis så blir det enklare för eleverna senare till exempel i orkesterverksamheten om 
man lägger en bra grund med notläsningen. Men det finns ju lärare som tror att man skrämmer bort 
elever om man jobbar för mycket med noter. Men jag tror att det kommer ifatt dem och biter dem i 
svansen. 

Lektionen med Lisa och Johan 

Lektionen börjar med att Mikael berättar att Lisa och Johan skall spela ”Du gamla du fria” på 
en konsert som de skall ha på skolan. De värmer upp med att spela C-dur skala med några 
olika notvärdes kombinationer som eleverna är väl förtrogna med. Därefter förklarar Mikael 
för eleverna att det i ”Du gamla du fria” används en annan skala än C-dur. Mikael visar i 
noterna att Johan som spelar trombon har F-dur och Lisa som spelar trumpet har G-dur. 

Musicerande Mikaels tal Lisas tal Andra handlingar 
 Vi tar G-dur skala nerifrån och upp.  

G A B C D E F# G… tre, fyr 
 Mikael sjunger tonerna på 

tonnamn.  
Lisa spelar;  
G B C D… 

  Lisa tar ned instrumentet när 
hon märker att hon spelade fel. 

 Vi tar det en gång till… tre, fyr   
Lisa spelar;  
G B… 

  Mikael bryter 

 Vilken ton kommer efter G?   
  B  
 Nej…   
  hmm… A?  
 Ja och sen kommer B.  

Tre å fyr å. 
  

Lisa spelar;  
G A B C… 

  Lisa tar ned trumpeten 

 Vad kommer efter C?   
  D  
 D ja, hur tar man D?   
   Lisa visar greppet för D på 

trumpeten 
 Tack! Här kommer D. Tre, fyr.   
Lisa spelar;  
D E F# G 

   

 Ja! Hela skalan tillsammans med Johan!   
Tabell 3: Lektionen med Lisa och Johan. 

Mikael första kommentar efter att han sett videoklippet var att han tyckte att han ”tjatar 

mycket”. Men han ansåg att det beror på att han vet att eleverna egentligen kan svaret och 
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därför inte ger sig. Mikael berättade att Lisa tidigare haft en annan lärare innan hon började 
för honom och att hon då spelade i boken ”Trumpeten och jag”. 

När hon började hos mig spelade hon bara ton för ton och tog ned trumpeten så fort som hon 
spelade fel. Hon tar fortfarande ner trumpeten ganska ofta men det har blivit mycket bättre och det 
tror jag har att göra med att vi spelar ganska mycket till skivan som hör till boken [Blåsbus] och då 
kan hon inte ta ned trumpeten och sluta spela, skivan fortsätter ju ändå. 

Boken ”Trumpeten och jag” som Lisa tidigare spelade i har ingen medföljande skiva, och det 
är detta som Mikael syftar på när han menar att det har blivit bättre sen hon bytte 
till ”Blåsbus” som har medföljande skiva. 

Det framkom också i samtalet att Mikael anser det ganska vanligt att elever tar ner 
instrumentet så fort som de spelar fel. Mikael kommenterade att han inte kan se någon likhet 
med detta i läsinlärningen. 

Jag tror inte att de gör så när de läser, om man fastnar på ett ord så löser man det ordet och går 
vidare med nästa. Man börjar inte om från början så fort det blir fel. Det var en gång en fli… Det 
var en gång en flic… Det var en gång en flicka… osv. Men det är vanligt att elever gör så när de 
spelar, det är som att de måste ta om från början så fort som de spelar fel. 

Mikael kommenterade att han ser mer likheter mellan notläsning och matematik än mellan 
notläsning och läsning. Han menade att det kan vara ganska svårt för elever att förstå att en 
sextondelsnot är snabbare än en åttondelsnot med förklaringen: ”16 är ju ett större tal än 8, då 
borde sextondelsnoten vara en längre not än åttondelsnoten”. Mikael berättade att de 
problemen brukar lösa sig så fort som eleverna börjar med bråkräkning i matematiken, han 
tror också att elever som har förståelse för noternas namn och längd har lättare för 
bråkräkning i mattematiken. 

Lektionen med Niklas. 

Lektionen börjar med att de pratar lite om hur det har gått med läxan i veckan, Niklas får 
därefter välja en låt han vill spela. Han har problem att hitta första tonen som låten han valde 
börjar på. Detta eftersom han börjar på tonen C istället för tonen G [tonerna C och G tas på 
trumpeten med samma grepp]. Niklas försöker flera gånger men börjar hela tiden för lågt. 
Mikael spelar tonen G för honom så att han skall veta hur den låter. Niklas kommenterar detta 
med att säga: 

Åh, är det en ljus[menar hög] ton, jag trodde det var en mörk[menar låg]. 

Efter ett tag hittar Niklas tonen och spelar därefter låten. De spelar sedan en låt som har två 
toner F och G. 

Mikaels tal Niklas tal Andra handlingar 
Det är två toner i slutet på låten som är längre än alla 
andra, ett långt F och ett långt G. De två, vad är det för 
noter? 

  

  Niklas funderar 
Kommer du ihåg vad de heter?   
 Nej…  
Ok. Jag skall hjälpa dig lite, det finns fyra alternativ. 
Det finns åttondelsnoter, fjärdedelsnoter, halvnoter och 
helnoter. 

  

 Helnoter.  
Det kanske är rätt… Hur lång är en helnot?   
 … fyra takter. Suckar djupt innan han svarar. 
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Mikaels tal Niklas tal Andra handlingar 
Nä inte fyra takter. Men fyra slag eller fyra knäpp.   
 Det var det jag menade  
Jag förstod det. Men vet du vad som är fyra takter?   
 En, två, tre, fyra Pekar på fyra takter i boken. 
Ja precis! Bra!   

Tabell 4: Lektionen med Niklas 

Mikael beskrev att Niklas haft svårt med all typ av inlärning i skolan och att han precis ”börjat 
knäcka koden med noter”. Han berättade att Niklas fortfarande har svårt med puls men att han 
kan tonnamnen och deras positioner i notsystemet väldigt bra. Mikael berättade att han på 
lektionerna med Niklas är tvungen att hålla ett högre tempo än med de andra eleverna som 
medverkade i studien. Mikael påvisade att; ”så fort man pratar mer än 2 minuter så har man 
förlorat hans uppmärksamhet”. Han beskrev att det varit perioder då Niklas stått och spelat 
samma låt vecka efter vecka utan att komma vidare. Men Mikael ansåg inte att Niklas är 
sämre än de andra eleverna, vissa saker tar bara lite längre tid än andra. Mikael kommenterade 
detta med orden: ”Även om Niklas har svårt för vissa moment så har han en kämparglöd som 
många andra elever saknar. Han ger sig inte även om han fastnar på något ställe utan kämpar 
på tills han kan det”.  

Niklas går i samma klass som Johanna och Daniel och de har kommit säkert 20 sidor längre i 
boken, men jag tror inte Niklas tycker att det är jobbigt att de kommit längre än honom i boken, 
han blir glad och stolt när han får visa att han lärt sig något.  

Lektionen med Erik och Thomas. 

Lektionen började med en uppvärmning där eleverna spelade C-dur skala först på halvnoter 
sedan fjärdedelsnoter och sedan åttondelsnoter med två åttondelar på varje ton och slutligen 
spelade de fyra sextondelar på varje ton. Mikael höll hela tiden pulsen genom att knäppa med 
fingrarna och gav dem en tydlig inräkning till varje moment. När de sedan skulle börja spela 
skalan med notvärdena; en åttondel två sextondelar, fastnade de i ett teoretiskt moment då 
eleverna inte visste hur notfiguren såg ut. Mikael ritar tre åttondelar på tavlan och står kvar 
vid tavlan. 

Mikaels tal Eriks tal Thomas tal Andra handlingar 
Är det någon av noterna som är längst?    
  Ja den första!  
Precis och jag kan säga att den första, 
den är rätt. Vad är det för noter nu? 

   

 Åttondelar! Helnoter  
Helnoter? Thomas Andersson, gissa 
inte! Tänk en sekund först… Thomas 
vad är det för noter? 

   

  Är det inte typ, 
fjärdedelsnoter? 

 

Fjärdedelsnoter har inget streck 
däruppe. 

   

 Men det är sådana 
där… vad heter det… 

 Blir avbruten av Mikael. 

Nej. Thomas får svara nu, och det här 
kan du. 

   

  Dom heter typ… 
såhär… (lång paus) 

 

Jag har ju sagt det idag.    
  Ja…  
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Mikaels tal Eriks tal Thomas tal Andra handlingar 
Helnot, halvnot, fjärdedelsnot och..?    
  Åttondelsnot.  
Är det där tre åttondelsnoter?    
  Nej.  
Ok, vad är det då?    
  Sextondelsnoter?  
Jaha. Men det är det inte.    
  Åh…  
Hur ser en fjärdedelsnot ut?    
  Det är en sådan där 

grej med en grej. 
 

Jag kan inte rita en grej med en grej, du 
måste förklara lite tydligare. 

   

  Men är det inte typ 
ett hål i? 

 

 Hål i har väl halvnot?   
Det här får vi ta ifrån början, men du 
kan det här! Vilken är den längsta not 
som vi känner till? 

   

  Helnot  
Ja, hur ser den ut?    
  En vanlig…  
En vanlig?    
  Ja en vanlig sån där 

prick med skaft.   
 

Är det en helnot är den lång? När det 
kommer en lång not på pappret ser den 
då ut som en prick med skaft? 

   

 Får jag säga…   
  Men jag har fått 

hjänsläpp… 
 

Nä det har du inte, du tänker inte, det är 
inte samma sak. 

   

  En prick då!  
En prick?    
  Ja.  
Kom igen, du har väl aldrig sett en not 
som ser ut som en prick? 

   

 Får jag säga…   
Ja säg du Erik.    
 Det är en ring, det är 

ett hål i mitten. 
  

  Ja, jag sa ju det.  
Du sa en prick, det här är en prick…   Ritar en prick och en helnot på 

tavlan. 
Men här har vi en helnot, hur lång är 
den?   

   

  Fyra slag.  
Ja precis, du är med.    

Tabell 5: Lektionen med Erik och Thomas. 

Efter detta så går de tillsammans igenom hur man gör om tre åttondelar till tre sextondelar och 
slutligen hur rytmen en åttondel och två sextondelar ser ut. 
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Efter videoklippet kommenterade Mikael ännu en gång att han ansåg sig vara tjatig. Citatet 
som följer nedan är en redovisning av samtalet som fördes efter Mikaels kommentar om att 
han såg sig som tjatig. 

I: Jag tycker det är bra att du inte ger dig och börjar lotsa6 dem till det du vill att de skall säga. Han 
svarade ju rätt tillslut. 
Mikael: Ja, fast det här tog väldigt lång tid. Men jag tror anledningen till att jag inte ger mig är att 
jag vet att Thomas egentligen kan det.  

Mikael ansåg att lektionen fastnade i ett moment som han vet att båda eleverna 
egentligen kan. Han berättade att Thomas notkunskap egentligen inte är så svag som det 
verkar på videon och påvisade att; ”ser man på avista spelet så spelar Thomas ofta rätt”. 
Mikael berättade att eleverna i vanliga fall har enskilda lektioner och att Thomas och 
Erik antagligen var lite osäkra i att ha lektion tillsammans.  

Jag tror att det är en roll som Thomas spelar inför Erik. Han spelar lite pajas och gör sig dum för 
att locka till skratt. Det är lättare att ta den vägen än att självständigt tänka efter, försöka förstå och 
svara rätt. Av erfarenhet vet jag att det är annorlunda att träffa dem ensamt. 

Resultatanalys 
 
I följande avsnitt kommer jag som forskare att tolka de data som presenterades i 
resultatpresentationen.  
 
Lärarens strategier 
 
Eleverna som medverkat i studien är alla på god väg till att bli notläsare. De har god 
pulskänsla och kan tonernas namn, grepp på instrumentet och placeringar i notsystemet. 
Mikaels strategi med att knäppa med fingrarna för att etablera en pulskänsla som han sedan 
kan hänvisa notlängder till avspeglar sig i elevernas kunnande. Mikael använder sig av boken 
Blåsbus i sin undervisning. Blåsbus har en medföljande kompskiva som Mikael använder för 
att få eleverna att fortsätta spela även om de spelar fel. Han ser även kompskivorna som ett 
bra hjälpmedel för att etablera en puls hos eleverna. 

Mikael ställer mycket frågor till eleverna och ger sig inte innan han har fått ett någorlunda rätt 
svar. Mikael menar själv att frågorna han ställer är saker som de har gått igenom och eleverna 
kan, och att det är därför som han inte ger sig. 

Jag tjatar mycket, men jag vet att de egentligen kan det och därför ger jag mig inte. 
  
Jag tror anledningen till att jag inte ger mig är att jag vet att Thomas egentligen kan det.  

Citaten ovan visar att Mikael har en tydlig bild av vad eleverna kan och det är därför som han 
inte slutar fråga innan han har fått ett någorlunda rätt svar. Det är visserligen mycket möjligt 
att min närvaro påverkade Mikael till att bli mer noggrann än han i vanliga fall är. Mikael 
kommenterade detta vid ett tillfälle; ”Det var inte tänkt att det skulle bli så här, jag tror inte att 
jag hade gått in så djupt på det om det inte varit en kamera i rummet. Då hade jag antagligen 
bara sagt C-durskala och gått vidare”. Men eleverna verkade vana vid att få frågor om 
tonnamn och notlängd och det tycker jag kan ses som en indikator på att lektionerna som 
videofilmades är representativa för undervisningen Mikael bedriver.  

                                                 
6 I korthet innebär lotsning att läraren frågar eleven något som läraren tycker eleven borde lära sig. Om eleven 
inte vet svaret börjar läraren lotsa för att ”hjälpa” eleven till svaret[förf. sammanfattning]. Se Becker (1993) för 
mer information. 
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Mikael kommenterade att han anser det viktigt att kunna noter för att kunna medverka i 
orkestrar. Jag tycker att detta visar på att Mikael har en vidare bild än eleverna beträffande 
noter. Jag menar att Bouijs (2009) beskrivning om att läsning och skrivning är verktyg för att 
komma in i ett samhälle och en kultur, stämmer väl in på Mikaels resonemang om notläsning. 
Noter är till för mer än att bara kunna spela ett instrument. Genom att kunna noter kan eleven 
bli en del av ett större socialt sammanhang t.ex. en orkester. 

Mikael förklarade att han ser mer likheter mellan notläsning och matematik än mellan 
notläsning och läsning. Han menade också att notläsningen kan bidra till att underlätta 
inlärningen i matematik och vice versa. 

 
Elevernas strategier vid notläsningsinlärningen 

Jag kunde tydligt i denna studie urskilja några av de avkodningsstrategier som Blix (2009) såg 
vid genomförandet av sin pilotundersökning.  Jag såg under lektionerna ett antal försök från 
elevernas sida att nyttja sig av gissningar i förhoppning att svara rätt. Detta anser jag kan ses 
som ett sätt från elevernas sida att ”komma undan” Mikaels frågor. Vid flera tillfällen på 
videofilmen syns hur eleverna tittar på Mikaels fingrar för att veta vilket grepp de skall ta.  
Det märks att Mikaels upprepande frågor om tonnamn och tonhöjd har fått eleverna att lära 
sig minnas dessa tonnamn och deras placeringar i notsystemet. Jag anser dock att eleverna i 
denna studie är bättre på att minnas grepp på instrumentet, tonnamn och tonhöjder än vad de 
är på att minnas musikaliskt ljud. Niklas visste tillexempel att tonen som låten började på 
hette G och låg på andra linjen i notsystemet samt greppet för tonen. Men han mindes inte hur 
tonen g1 lät, utan han hamnade på c1 flera gånger fram till att Mikael spelade g1 för honom. 
Niklas mindes alltså inte tonens musikaliska ljud, utan trodde att G var en ”mörk” ton. 
Isaksson (1994) är inne på lite samma sak när hon menar att det visuella intrycket tar ca 80 % 
av ens sinnesintryck och att det kan betyda att dessa intryck tar överhand, och man glömmer 
bort att lyssna när man spelar efter noter.  

Johanna skiljde sig dock från de övriga eleverna eftersom hon kombinerar notläsning, grepp 
på trumpeten och det musikaliska innehållet när hon sjunger melodin. 

Vid elevintervjuerna framkom att några av eleverna tyckte att notläsning påminde om läsning. 
Likheterna som nämndes var: 

• Både läsning och notläsning använder sig av bokstäverna; A, B, C, D, E, F, G 
• Det behövs mängdträning både för att bli bra på att läsa böcker och att läsa noter. 

 
Två av eleverna såg likheter mellan notläsning och matematik. Likheterna som nämndes var: 
 

• Det går att dela noter på samma sätt som man delar tal. 
• Både inom notläsning och inom matematik används siffror. Inom Matematik för att 

beskriva tal och inom notläsning för att beskriva tonlängd. 

De flesta av eleverna ser noter som något väldigt specifikt instrumentanknutet, de ser inte 
noter som något som står utanför instrumentet och som kan användas till mer än att bara veta 
vilken ventil man skall trycka ner och när man skall göra det.  Johannas tankar om noter är ett 
tydligt exempel på att hon inte ser noter som någonting som står utanför instrumentet.  
Johanna: ”Det svåraste är att lära sig ljusa noter för de är så jobbiga att spela”. Det var endast 
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Daniel som såg ett annat syfte med noter nämligen det att kunna noter så bra att kunna notera 
sina egna låtar. 

Synen på notläsning 
 
Mitt syfte med undersökningen var att undersöka synen på notläsning hos en 
instrumentallärare och sju av lärarens elever för att problematisera lärarens och elevernas val 
av strategier. Jag anser mig utifrån resultatet kunna visa på hur lärarens och elevernas syn på 
notläsning i detta enskilda fall förekommit. 

Lärarens syn på notläsning: 

• Det är viktigt att eleverna lär sig noter för att kunna musicera ihop med andra musiker.  

• Eleverna får mycket på köpet genom att ha utvecklat en god pulskänsla och lärt sig 
förhållandet mellan puls och notvärde. 

• Att användandet av kompskiva kan hjälpa eleverna att utveckla en pulskänsla samt få 
dem att fortsätta spela även om de spelar fel. 

• Det finns mer likheter mellan notläsning och matematik än mellan notläsning och 
läsning. 

Elevernas syn på notläsning:  

• Noter fungerar som ett hjälpmedel vid inlärningen av nya låtar. 

• Noter är kopplat till instrumentet eleven spelar och berättar hur de skall spela; 
tonnamn, tonhöjd, grepp på instrumentet. De flesta eleverna ser inte någon annan nytta 
med noter än att ha dem när man spelar instrumentet. 

• Att läsa noter påminner om textläsning eller matematik. 
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DISKUSSION 
 
I följande del diskuteras resultatet med litteraturbakgrunden. Avsnittet är uppdelat i 
underrubriker som syftar till att klargöra uppsatsens frågeställning, samt redogöra för 
utförandet av undersökningen. Avslutningsvis några tankar om forskning som kan ta vid där 
denna uppsats slutar.  Sidnummer inom parentes hänvisar till tidigare sidor i uppsatsen. 

Lärarens strategier 
 
Även fast jag bara sett ett lektionstillfälle med respektive elev så märks det att Mikael känner 
sina elever väl och vet vilken nivå de befinner sig på samt att han har en någotsånär tydlig 
arbetsplan på hur han skall göra för att vidareutveckla eleverna såväl musikaliskt, 
instrumentaltekniskt och notläsningsmässigt. Strategin att knäppa en puls med fingrarna 
applicerar han på samtliga elever med tydligt goda resultat för deras pulskänsla och förståelse 
om notvärden.  

Jag skulle utan problem kunna peka ut Mikael som en ”tjatig lärare” eftersom han inte ger sig 
för än eleverna har svarat någorlunda rätt. Jag har själv upplevt under mina 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU7) hur lätt det är att fastna i någonting som jag 
inte kommer ur, att stå och stampa på samma ställe en hel lektion. Jag upplever att det i de 
situationerna är ganska lätt att säga; ”det tar vi nästa vecka”, eller ”det behöver du inte kunna 
nu, det går vi igenom senare”. Men i Mikaels fall anser jag att det snarare är en fråga om 
noggrannhet än ”tjatighet”. Mikael har en tydlig uppfattning om att inte slarva sig igenom 
något moment då han anser att det straffar sig i längden. Detta anser jag vara något som 
många lärare kan lära sig av; att planera i ett längre tidsskede än enbart den enskilda lektionen. 
Jag tror att nästan alla instrumentallärare har sina egna strategier, likt Mikaels strategi att 
knäppa med fingrarna. Det är dock viktigt att ställa sig frågan om varför man väljer att göra 
på ett visst sätt. I Mikaels fall knäpper han med fingrarna för att etablera en pulskänsla hos 
eleverna samt för att ha denna grundpuls att relatera notlängder till. Många andra lärare har 
säkert minst lika bra strategier för att lära ut pulskänsla och notlängder, och hade jag studerat 
en annan lärare är jag övertygad om att jag sett helt andra strategier än de Mikael valt att 
använda i sin undervisning.  Jag antar att det viktigaste är att läraren själv är bekväm med sina 
strategier och är klar över varför den valt de strategier som används. 

Jag hade en bild efter mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder att många elever ansåg 
det svårt att lära sig läsa noter. I vissa fall sågs det som något omöjligt. Jag såg inte alls de 
tendenserna när jag besökte Mikael och hans elever. Visst hade eleverna problem med 
notläsningen men ingen av dem var negativt inställda till att lära sig noter och ansåg heller 
inte att det inte gick att lära sig noter. Vad beror det på? Är Mikael en superpedagog som har 
kommit på sättet som fungerar för alla?  
Nej, jag tror snarare att det till stor del handlar om att Mikael inte använder sig av att skriva 
grepp i noterna som jag under mina VFU-perioder sett andra lärare göra. Istället jobbar han 
systematiskt med att lära eleverna förstå noterna och deras funktion.  Mikael tillåter 
notläsningsmoment få bli en del av undervisningen. De lärare som använder sig av att skriva 
grepp i noterna gör i min mening bara eleverna en björntjänst, eleverna tvingas istället läsa 
och avkoda ännu ett symbolspråk. Varför göra det svårare än vad det är? 

                                                 
7 I folkmun; Praktik. 
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Elevernas notkunskap 
 
Av svaren i elevintervjuerna att döma anser jag mig kunna dra slutsatsen att samtliga elever 
anser att noter kan utgöra ett syfte vid inlärningen. Om jag tolkar Isaksson (1994) rätt så 
menar hon att eleverna i och med detta har fått en motivation till att lära sig noter. Men det är 
tydligt på videoklippen och i intervjuerna att eleverna fortfarande är på en ganska 
grundläggande notläsningsnivå, långtifrån den modell som Blix (2004) presenterar med vad 
en kvalificerad notläsare vet (s. 4). Enligt mig visar Blix modell en mängd av de svårigheter 
som eleven ställs inför vid notläsning. Det är flera av kroppens sinnen som måste samverka 
för att det skall fungera. Det skulle vara intressant att se om det går att koppla ihop svårigheter 
i notläsning med byggstenarna i modellen. Om t.ex. en byggsten ur modellen saknas hos en 
elev, märks det då på notläsningen? Hur skulle exempelvis notläsningen påverkas hos en elev 
som saknar metakognition8?   
 
Modellen får mig också att fundera över huruvida en döv människa som saknar auditiva 
erfarenheter kan läsa noter? För mig är det självklart att även döva människor kan lära sig läsa 
noter, antagligen utvecklar de ett starkt inre gehör. Detta är bara spekulationer från min sida, 
helt fråntagna forskningsanknytning. Men det får mig ändå att fundera över om alla 
byggstenarna i modellen är lika viktiga för notläsningen? 
  
Förståelsen för noter hos eleverna som medverkar i denna studie ligger enligt mig på samma 
nivå som Röjders (1988) beskrivning (s. 2). D.v.s. eleverna förstår notsystemets funktion med 
tonhöjd och tonlängd. Jag anser Röjders beskrivning vara mycket bra. För att på ett mer 
överskådligt sätt förstå Röjders beskrivning av vad noter är så har jag har skapat en bild 
utifrån hans resonemang.  

 

 

Tonhöjd 

 

 
 
 

             Tid 

De flesta av de intervjuade eleverna såg noter som något specifikt instrumentanknutet, de ser 
inte noter som något som står utanför instrumentet och som kan användas till mer än att bara 
veta vilken ventil man skall trycka ner och när man skall göra det. Det var endast en av de 
intervjuade eleverna som såg ett annat syfte med noter nämligen det att kunna noter så bra att 
han kan notera sina egna låtar. Jag menar att detta fenomen har att göra med det som Isaksson 
(1994) talar om, att elever inte får samma naturliga kontakt med noter som med läsning. Av 
de eleverna som intervjuades hade ingen av dem någon annan kontakt med noter än när de 
spelade på instrumentet. Att de då kopplar noter samman med instrumentet kanske inte är så 
konstigt. Samtliga elever i studien klarar att spela ett stycke någorlunda rätt efter noter, men 

                                                 
8  Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. En person som saknar 
metakognition kan inte föra ett inre resonemang eller förklara hur den tänker. (National Encyklopedin, 1994). 
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ingen av dem klarar av att använda och förstå noterna på ett djupare sätt. Eleverna är som 
Liberg (2007) utrycker det inte särskilt ”textrörliga” eller i detta fall inte särskilt  
”notrörliga”. 

Notläsningsinlärning – Läsinlärning 
 
Jag valde att lyfta in forskning om processerna vid läsinlärning då forskare (Blix, 2004; 
Isaksson, 1994) påvisat likheter med notläsningsinlärningen. Forskningen om notläsning är 
fortfarande ”bara barnet” om man jämför med forskningen som gjorts inom läsinlärning. Går 
det då att rakt av överföra forskningen som gjorts inom läsinlärningsfältet på 
notläsningsinlärning på liknande sätt som Isaksson (1994) gör (s.6)? 

Jag anser att Isakssons (1994) modell visar på tydliga likheter mellan processerna som ligger 
bakom att lära sig läsa och att lära sig läsa noter. Men jag menar att Isaksson (1994) har varit 
lite för snabb med att dra parallellerna mellan notläsningsinlärning och läsinlärning. Jag anser 
att innan man kan dra några slutsatser om huruvida läsinlärningsmetoder kan appliceras på 
notläsningsinlärning, så måste det utrönas om bokstäverna och notsymbolerna är likvärdiga i 
svårighetsgrad eller ej. Vidare forskning om hur barn i olika åldrar tolkar notbilden och en 
skriven text rent neurologiskt och intellektuellt behövs. 

 
Noters gagn 
 
Huruvida noter är viktigt för att lära sig spela ett instrument tror jag beror på hur läraren 
undervisar samt vad undervisningen skall leda till, om det är en musikskola/kulturskola som 
jobbar mycket med orkesterverksamhet så vill jag bestämt hävda att det underlättar om 
eleverna behärskar noter.  

På samma sätt som Björk och Liberg(1996) samt Isaksson (1994) beskriver motivationen i att 
lära sig läsa genom att få se användningsområden för läsning. Så har eleverna helt enkelt fått 
se ett användningsområde för noter genom att musicera tillsammans med andra i en orkester.  
 
Men precis som Isaksson (1994) påpekar så handlar det likväl om vilken genre och tradition 
som eleven fostras in i (s. 2). I min mening är noter precis som gehör ett hjälpmedel för att 
lära sig nya låtar eller stycken.  

Eleverna som medverkade i studien påpekade att noternas nödvändighet skiljer sig beroende 
på vilket instrument som skall läras. Eleverna tog exemplet gitarr och menade att noter är 
överflödigt vid gitarrspel eftersom gitarren mest spelar ackord. Det märks att eleverna syftar 
på pop- och rockmusik när de tänker på gitarr. Jag har själv spelat gitarr i ett popband och 
håller till viss del med eleverna. I pop- och rockmusik spelar gitarren mest ackord och noter är 
inte lika nödvändigt i pop-bandet som det är i t.ex. blåsorkestern. Dock används en mängd 
andra noteringssätt för att minnas eller lära sig. Tabulatur är t.ex. ett sätt att notera en melodi 
på. Dock kan det vara svårt att förstå hur lång en ton är, men tonhöjd och grepp på gitarren 
framgår tydligt. För att jämföra tabulatur och noter så visar tabulatur greppen på gitarren, 
vilket noter inte gör. Noter visar å andra sidan exakt tonlängd, medan musikern som är van 
vid att använda sig av tabulatur får gissa sig till tonlängden.  
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Undersökningens utförande 
 
I min studie använde jag mig av olika metoder för få fram resultatet. Jag är särskilt nöjd med 
mitt val av metoden stimulated recall då denna metod bidrog till att ge en extra dimension av 
lärarens syn på notläsning, nämligen att läraren själv fick se sin undervisning, och 
kommentera den. Jag tycker det framkom många intressanta synpunkter som antagligen inte 
hade kunnat åstadkommas genom någon annan metod. Även Mikael upplevde metoden 
positivt och mindes saker som han hade sagt på lektionen men sedan glömt bort. 
”Jag hade faktiskt glömt bort att vi gick igenom det på lektionen, så det var jättebra att jag 
fick se det på video. Nu kan jag börja nästa lektion med att ta en snabbrepris på dur och moll 
så att det sätter sig.”  

Stimulated recall kan vara ett sätt för lärare att vidareutveckla sina metoder genom att få 
möjlighet att reflektera över sin egen praktik. Då läraren får se sin undervisning utifrån utan 
att vara en del av lektionen så förmodar jag att läraren kan reflektera på ett helt annat sätt. Att 
Mikael kommenterade att han hade glömt bort en av genomgångarna på lektionen, men blivit 
påmind om händelsen efter att ha sett det på video, anser jag vara ett gott argument för detta.  

Elevintervjuerna fungerade bra, jag fick fram mycket data att jobba med, men jag hade gärna 
haft med de två eleverna som på grund av deras låga ålder plockades bort ur studien. Jag tror 
att deras syn på noter hade kunnat ge en annan bild än den redovisade, nämligen bilden som 
elever har precis i början av mötet med noter. Tyvärr passade inte intervjuformen jag valt in 
på dem. Möjligen skulle det kunna ha varit bättre om de hade fått en paus mellan lektionen 
och intervjun för de hade väldigt svårt att vara fokuserade under intervjun.  
Jag borde ha satt mig in mer i hur inspelningsapparaturen jag använde fungerade, då hade jag 
inte behövt störa Mikael en extra gång och genomföra en telefonintervju.   

Avslutande reflektioner 
 
Precis som jag tidigare nämnt hade jag antagligen fått helt andra resultat om jag hade studerat 
en annan lärare och dennes elever, men valet av informant var för mig inte särskilt viktigt. 
Detta eftersom det som jag ville undersöka var synen på notläsning sett ur både lärare och 
elevers perspektiv. Det skulle vara intressant att studera flera lärare och deras elever dels för 
att få en bredare bild av lärares och elevers syn på notläsning, men även för att se om det är 
lärarens val av metoder som formar elevernas notläsning. Eller om det är elevernas motivation 
till att lära sig som avgör huruvida de lär sig noter eller ej. 

Jag anser att studien har lyckats klargöra för synen på notläsning hos de medverkande i 
studien. Den genomförda studien omfattar endast en lärare och sju elever. Det är därför 
omöjligt att påstå att resultaten är generella för samtliga lärare och elever i musikskolan. 
Däremot menar jag att de tankar och reflektioner som framkommit kan spegla något mer 
allmängiltigt. För att pröva detta skulle det vara intressant att studera ett flertal lärare och 
deras elevers syn på notläsning. Det skulle också vara intressant att vidareutveckla ett 
resonemang kring Blixs (2004) modell (s.4) för att urskilja om det finns vissa delar av 
notläsningen som är betydelsefullare än andra. 
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 I   

BILAGA 1 
 

Forskningsfrågor – Intervjufrågor     

Vad är problemen som kan uppstå vid notläsningsinlärning?   
 
Känner du någon som kan läsa noter? Vad använder de noterna till?  
Tror du man behöver lära sig noter för att kunna spela ett instrument? 
Är det svårt att lära sig noter? Varför/varför inte? 
Hur lär/ lärde du dig läsa noter? 

Vilka strategier använder eleven för att förstå notbilden? 

Hur tycker du det går med lektionerna? 
Vad är det svåraste? 
Vad säger noterna dig när du skall spela? 
Vad tänker du på när du ser på noterna? 
Hör du låten inuti dig när du ser på noterna? 
 
Använder eleven de strategier som han/hon har lärt sig vid läsinlärningen?  

Liknar notläsningen att läsa bokstäver? Hur (ej)? 
Liknar notskrift vanlig språktext tycker du? 
Påminner notskiften om något annat? 
 
Finns det olika strategier till att lära sig läsa noter?  
 
Vad går notläsning ut på? 
Tror du det är viktigt att läsa noter? Varför? 
Varför skall du lära dig att läsa noter? 
Vad skall du använda det till när du kan läsa noter? 
Tidigare erfarenheter med att läsa noter (på skola t. ex)? 

Uppmjukningsfrågor. 
 
Vad är det roligaste med att spela ett instrument? 
Vad gladde du dig mest åt när du skulle börja spela hos …? 
Vad för slags musik spelar ni på lektionerna? gillar du det?  
Vad lyssnar du på för musik hemma? 
Spelar/övar du mycket hemma? Vad, och hur mycket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


