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Abstract 

Author: Patrik Söderberg Schaedel  

Title: Self-confidence and musical learning – a study on how norms and expectations 

affect students in the subjects of ear training and score reading  

Supervisor: Prof. Dr. Anders Ljungar-Chapelon 

The aim with this study is to try to contribute to the common knowledge about how 

learning is connected to self-confidence, and how norms and expectations influence a 

learning environment. I have interviewed students from Malmö Academy of Music 

(Sweden), where I am currently finishing my studies in music teacher education. 

The study assumes a student’s point of view, and is framed a round two subjects, ear 

training and score reading, two very central areas in music education. The results are 

structured around three central areas: self-image, self-confidence, and norms and 

expectations. My research questions concern the factors that may influence a student’s 

self-image and self-confidence in music learning situations and how and to what extent 

the norms and expectations affect the student's identity. I have chosen semi-structured 

interview as a method. 

The study shows that the students have a great need of a learning environment that is open 

for trial and error, where it is allowed to fail and learn, something they do not always 

experience. They are also in need of teaching that better meets their individual needs. The 

study also shows that norms and expectations from teachers and fellow students have a 

big impact on the students’ self-confidence and on their learning environment. Especially 

visible in the study is the effect of the negative norms and expectations. 

Keywords: music education, ear training, sight-reading, self-confidence, self-image, 

social norms. 



 

Sammanfattning 

Författare: Patrik Söderberg Schaedel  

Titel: Självförtroende och musikaliskt lärande – en studie av hur normer och 

förväntningar påverkar studenter i ämnena gehör och notläsning   

Handledare: Prof. Dr. Anders Ljungar-Chapelon 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap kring lärande och hur det är 

kopplat till självförtroende, självuppfattning och normer i undervisningen. Jag har valt att 

intervjua studenter från Musikhögskolan i Malmö, där jag för närvarande själv studerar 

till musiklärare. 

Studien utgår från studenternas perspektiv och är avgränsad till två huvudområden, 

undervisning i gehör och notläsning. Resultaten är samlade kring tre centrala begrepp: 

självuppfattning, självförtroende samt normer och förväntningar. Mina forskningsfrågor 

berör vilka faktorer som påverkar studenters självbild och självförtroende i 

undervisningen, hur och i vilken utsträckning normer och förväntningar påverkar samt 

huruvida studenters bakgrund och rollidentitet har en inverkan. Vald metod är kvalitativ 

halvstrukturerad intervju. 

Studien indikerar att studenterna har ett stort behov av att ha en lärmiljö där det är tillåtet 

att misslyckas, något de inte alltid känner. De är också i behov av en undervisning som i 

större utsträckning utgår ifrån individens behov. Studien visa även på att normer och 

förväntningar från lärare och medstudenter har en stor inverkan på lärandesituationen och 

på deras självförtroende. I studien är effekten av negativa normer och förväntningar 

särskilt tydlig. 

Sökord: musiklärarutbildning, gehör, notläsning, självförtroende, självbild, 

självuppfattning, normer. 
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1. Bakgrund 

Det var rätt tidigt i min barndom jag kom i kontakt med pop- och rockmusik, 

musiktraditioner där det är vanligt att man använder gehöret när man musicerar. Då det 

är på det sättet jag har musicerat sedan dess känner jag mig idag väldigt trygg i mitt gehör. 

När jag senare, i mina tidiga tonår, kom i kontakt med notskrift förstod jag inte syftet med 

det utan såg det mest som ett hinder för mitt musicerande. När jag började studera på 

Musikhögskolan i Malmö (MHM) mötte jag normer kring noter och gehör som var nya 

för mig. Där ansågs mitt gehör vara väldigt bra, samtidigt betraktades det som normalt att 

vara bra på att läsa och arbeta med noter, något jag inte kände jag gjorde. På MHM hände 

det att jag fick läxor i form av en bunt noter, eller att jag i en ensemble-undervisning 

förväntades kunna läsa á prima vista med hänvisning till att det ”bara” var en enkel 

melodi. Detta har hos mig skapat en del prestationsångest. Samtidigt har jag tyckt mig 

ana bland medstudenter en motsvarande ångest när det kommer till gehör generellt i 

undervisningen, i synnerhet inom ämnet gehör där många känner att de underpresterar. 

Notläsning eller gehörsinlärning utgör ju två grundläggande kanaler för musikaliskt 

lärande, analys av musik samt sätt att ta till sig ny musik. Samtidigt är notläsning och 

gehörsspel kopplade till normer och värderingar. 

Jag vill i detta arbete undersöka vad som orsakar denna känsla och det dåliga 

självförtroende som jag och andra upplever. Vad är orsaken? Vad har normer och 

förväntningar för inverkan? 
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2. Centrala begrepp samt forsknings- och 

litteraturöversikt 

Detta kapitel är organiserat i två delar och börjar med en genomgång av ett par för studien 

centrala begrepp samt deras definitioner, sedan följer en genomgång av relevanta studier, 

forskning och teorier kring bl.a. självbild, självförtroende, identitet, motivation, lärande 

för vuxna och känslors betydelse vid lärande. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Här går jag kort igenom den allmänna betydelsen av gehör och notläsning, jag beskriver 

också den kulturella och musikaliska bakgrunden för gehörsbundet respektive notbundet 

musicerande i en västerländsk kulturell kontext. 

2.1.1 Gehör 

Definitionen av gehör är enligt Nationalencyklopedin ”...i musikaliska sammanhang 

förmågan att uppfatta musik med en sådan grad av medvetenhet och förståelse att det blir 

möjligt att på ett stilriktigt sätt återge och gestalta det hörda” (NE, 2014). Det handlar 

med andra ord om förståelse och inte bara om att kunna lyssna, då alla kan lyssna på 

musik utan att för den delen ha bra gehör. Man bör även skilja på det abstrakta inre 

lyssnandet vid t.ex. partiturläsning där man skapar en inre bild av musiken, och det mer 

konkreta lyssnandet som sker när man lyssnar på klingande musik (Östersjö 2008). 

2.1.2 Notläsning 

Det finns och har funnits många system för notation av musik i olika kulturer. Noter i min 

studie avser västerländsk notskrift, ett system för musiknotering som utvecklades under 

medeltiden som ett verktyg för arrangemang av musik (NE, 2014, 13 oktober). Lilliestam 

(1995) menar att notskriften först uppstod som minneshjälp för musiker men har sedan 

också utvecklats och använts som ett redskap för att komponera och analysera musik. 
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2.1.3 Gehörslära och notläsning 

Lilliestam (1995) förklarar att det i stora drag finns två musiktraditioner, en folklig 

gehörstradition med folkmusik, rock- och popmusik med flera, och en nottradition inom 

den klassiska musiken som har vuxit sig stark inom bl.a. akademiska studier av musik.  

Den här studien avgränsas till ämnena gehörslära och notläsning. Ämnet gehörslära är det 

ämne som studenterna, tillika informanterna i den här studien, har, med huvudsakligt syfte 

att träna sitt inre musikaliska hörande, vilket innefattar: tonhöjd, harmonik, rytm, genre, 

att reproducera musik etc. Ämnet notläsning avser i denna studie ett ämne med vilket 

syftet är att förbättra not- och ackordläsningsförmågan hos studenterna på respektive 

students huvudackordinstrument. 

För att förtydliga, huvudackordinstrument är ett ackordinstrument, oftast piano eller 

gitarr, som studenterna väljer att fokusera på under utbildningen på MHM. Utöver detta 

har studenterna också ett huvudinstrument som kan vara sång, såväl som ett melodi- eller 

ackordinstrument. Huvudinstrumentet kan således för en student vara samma instrument 

som huvudackordinstrumentet, men det behöver inte vara så. 

2.2 Om självbild, självförtroende och identitet 

Här går jag igenom forskning och teorier som belyser begrepp och områden som är 

centrala i min studie, diskuterar deras betydelse och relevans för lärandesituationer och 

jämför dem med varandra. 

Fenomenologisk teori bygger på studier av jaget utifrån individens egna subjektiva 

perspektiv. Denna subjektiva uppfattning av det egna jaget med känslor och tankar om 

sig själv som objekt kallas självbild. När vi, med vår väletablerade bild av oss själva 

kommer i kontakt med nya erfarenheter som skiljer sig markant från denna bild, eller när 

omgivningen försöker påverka oss, kan detta framkalla obehagskänslor och göra att vi tar 

till försvarsmekanismer för att skydda denna självbild (Imsen 2007). Självbild kan 

beskrivas i termer av ”bra” och ”dålig”, och vi strävar ständigt efter att uppnå och 

bibehålla en bra självbild och försvara den emot sådant som hotar att försämra den, som 

t.ex. kritik (Taube 2013). Hur formas då vår självbild? Taube skriver vidare: ”En individs 
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självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen och står under speciellt starkt 

inflytande av värderingar från betydelsefulla andra personer.” (Taube 2013 s23-24) 

Taube understryker alltså förebilders och omgivningens vikt vid utformandet av 

självbilden. Vår självbild och identitet kan förändras men vi ser oss alltid som samma 

person och detta oberoende av tid. D.v.s. vi ser oss själva som samma person, samma 

”jag” nu som när vi föddes (Imsen 2007). Vår självbild börjar ta form i vår tidiga barndom 

och fortsätter att utvecklas i relation till vår omvärld hela livet ut. Identitet är något som 

vi konstruerar i relation till vår omgivning, men också hur vi ser på vem vi är i relation 

till aspekter som kön, etnicitet, status, yrke mm. samt musikstil och musikalitet. Så 

identiteten skapas på många plan och i många olika kontexter samtidigt (Bernard 2005, 

sid 6). För en blivande musiker och musiklärare kan man förstå detta som ett formade av 

olika rollidentiteter, dvs. identitet kopplat till rollen som bl.a. student, lärare, musiker etc. 

(Bouij 1998, McCall & Simmons 1978). 

Även vårt självförtroende är en del av, och formas inom ramen för, vår självbild och 

kommer från vårt behov att utvärdera och jämföra våra förmågor med andra personer i 

vår närhet (Maclellan 2013). Självförtroende är en persons tilltro till den egna förmågan 

att inom ett område eller kontext klara av en uppgift och producera ett bra resultat (Imsen 

2006, NE, 2014). Vårt självförtroende påverkas av externa faktorer, som hur vi uppfattar 

oss själva i andras ögon, och interna faktorer som vårt känsloliv och rädslan att misslyckas 

(Maclellan 2013). 

Då vi ständigt strävar efter att förbättra vår egen och andras bild av oss själva och våra 

förmågor, samt skydda dem emot misslyckanden, medför en läroprocess en del risker, 

mer specifikt risken att misslyckas. Detta kan vara ett hinder för lärandet (Taube 2013, 

Adler & Adler 2006). Vi vill skydda vårt självförtroende emot misslyckanden men vi får 

också bättre självförtroende av att klara av utmaningar (Adler & Adler 2006) 

Förhållandet mellan studentens rollidentitet som musiker och den lärmiljö som en 

musikhögskola utgör skulle kunna sammanfattas i nedanstående modell, en direkt 

överföring av Taubes illustration (figur 1) av de faktorer som samspelar i formationen av 

en elevs självbild. 
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 Figur 1: En visuell modell över hur lärares förväntningar samverkar med elevers 

 självbild (Taube 2013 s93). 

 

2.3 Tidigare forskning i ämnet 

I min studie har jag valt att studera socialpsykologiska aspekter inom gehörsträning och 

notläsning. Tidigare forskning, till skillnad från min studie, fokuserar på ett av områdena, 

dvs. antingen gehörsträning eller notläsning. Det finns emellertid ett par intressanta 

studier som har beröringspunkter med och relevans för min studie. I detta kapitel försöker 

jag kortfattat redogöra för dessa. Eftersom min studie till sin natur är psykologiserande, 

har mycket av den litteratur och forskning jag har tagit med ett psykologiskt perspektiv. 
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2.3.1 Självkänsla och lärande 

I sin masteruppsats med titeln ”Utan självkänsla inget lärande – en fenomenologisk 

fallstudie av elevernas uppfattningar om undervisning” (2012), visar Beata Izabella 

Tarczynska på en korrelation mellan elevers självkänsla och deras prestation i skolan. 

Hon kommer där fram till att, å ena sidan, elevens självkänsla verkar påverkar förmågan 

att följa med i undervisningen och att socialisera med klasskamrater; å andra sidan så 

verkar kamratrelationer och undervisningsmiljö påverka elevernas självbild och lärande. 

Vidare berörs frihetsaspekten i studien, något Tarczynska framhåller som viktig i 

lärprocessen. Frihet ger variation i metoder, intensitet och i hela undervisningen och det 

mår alla bra av och man behåller fokus bättre; kreativiteten får också större utrymme. 

Tarczynska menar att skolan här tenderar att överstrukturera undervisningen och på så 

sätt lämna för lite frihet till eleven. En slutsats i studien är således att elever är i behov av 

mer frihet i undervisningen (Tarczynska 2012). 

2.3.2 Ångest ur ett könsperspektiv 

I studien Differences between Male and Female Students' Confidence, Anxiety, and 

Attitude toward Learning Jazz Improvisation (2006), undersöker Erin Wehr-Flowers 

könsskillnader i självförtroende samt upplevelser av ångest och attityd vid studier i 

jazzimprovisation. Artikeln bygger på en kvantitativ studie med 137 informanter. 

Studenterna var i gymnasie- och högskoleåldern och studerade i USA vid tidpunkten för 

studien och resultaten visar att kvinnor är mindre benägna att våga ge sig i kast med 

jazzimprovisation och att det, oavsett kön, är många psykologiska faktorer som påverkar 

upplevd ångest och dåligt självförtroende och att ämnet därigenom är komplext. 

2.4 Lärande och vuxna  

Studier om didaktik och lärande är mer utbrett när det kommer till barns lärande än vuxnas 

lärande, men kunskapen är i stor utsträckning applicerbar även på vuxnas lärande (Ahl 

2004). Dock finns det skillnader. I boken Neuropedagogik – om komplicerat lärande 

beskriver Björn och Hanna Adler tre olika typer av lärstilar: Kinetiskt, visuellt och auditivt 

lärande, d.v.s. lärande där rörelse, syn eller hörsel är centralt. De skriver att alla har en 



 

7 

egen blandning av dessa tre lärstilar men att vuxna har en tendens att ha mer utav den 

visuella lärstilen, medan barn brukar ha mer av den kinestetiska (Adler & Adler 2006). 

Dessa lärstilar har stora likheter med Howard Gardners sju intelligenser (1994, 2001). 

Bland Gardners intelligenser är musikalisk intelligens en egen typ av intelligens. Gardner 

definierar sina intelligenser efter ett antal kriterier, där ett av de viktigaste utgår från 

personer med savant-syndrom, dvs. personer som har extrema färdigheter på ett område 

och samtidigt visar stora kognitiva brister när det kommer till andra områden. Gardner 

utgick från dessa personers specialområden när han skapade modellen med de sju 

intelligenserna. Enligt Gardner har alla individer en personlig mix av dessa intelligenser, 

och det är en bidragande faktor till att vi tänker och fungerar olika (Gardner 1994, 2001). 

Björn Adler urskiljer också två olika inlärningspersonligheter, kvantitativa och 

kvalitativa. Personer med kvantitativa personligheter är verbala och bra på att lösa 

problem, men kräver samtidigt en strukturerad undervisning, som t.ex. linjär och 

kronologisk. I motsats till detta är, enligt Adler, en person med kvalitativ personlighet bra 

på känna igen mönster, t.ex. visuella mönster. Denna person lär sig oftast bäst när 

undervisningen presenteras visuellt och fantasifullt, och kan fungera sämre med för 

mycket ramar och struktur (Adler & Adler 2006). 

Som sagt, mycket av den litteratur som finns kring pedagogik och didaktik behandlar i 

första hand barn eller yngre vuxna, men det finns också litteratur kring vuxnas lärande. 

Abrandt Dahlgren (2009) menar att befintlig forskning om didaktik för vuxna är mer 

komplex, mer spridd och inte alls så samstämmig som forskningen kring didaktik hos 

barn är. Detta till trots, fortsätter Dahlgren, har många gånger diskussionen kring didaktik 

för högre utbildning på högskola och universitet handlat om didaktiks vara eller inte vara, 

dvs. om didaktisk kunskap behövs eller ej bland lärare och professorer på universitetsnivå 

(Abrandt Dahlgren 2009). 

I studien Understanding what it means for older students to learn basic musical skills on 

a keyboard instrument (2008) studerade Angela Taylor och Susan Hallam åtta äldre 

keyboardspelare och deras musikaliska lärande. I undersökningen, som genomfördes med 

en-till-en intervjuer, framträder att förväntningar och förståelse avsevärt påverkar vuxnas 

motivation att lära sig ett instrument. Studien kommer också fram till att det finns en 
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skillnad mellan vuxnas och barns lärandeprocess, där vuxna verkar ha ett större behov av 

emotionellt stöd än barn. Studien visar också att man genom att fokusera på faktorer som 

undervisningsmaterial, didaktik, ge bra med bekräftelse, vara underhållande och försöka 

hålla självförtroendet högt bland dem som ska lära, kan optimera lärandesituationen för 

just vuxna. 

2.5 Känslornas betydelse vid lärande 

Detta avsnitt behandlar forskning kring känslor och närliggande aspekter som motivation, 

behov, förväntningar och normer i lärandesituationer. 

2.5.1 Motivation 

Motivation är ett begrepp med stor relevans när det kommer till undervisning.  Ordet 

motivation åsyftar något internt i individen som kan kopplas till handling (Ahl 2004). 

Gunn Imsen (2006) beskriver motivation som i grunden känslor och tankar, och att det är 

dessa som är den mentala drivkraften som får oss människor att agera och handla. 

Motivation är en viktig faktor i allt vi gör, och är central i allt lärande i all form av 

utbildning (Adler & Adler 2006). Helene Ahl (2004) ser en koppling mellan motivation 

och lärande och menar att teorier om motivation är applicerbara på lärande. Hon beskriver 

forskarvärldens syn på motivation som en faktor som tas för given i lärandet, att om man 

bara tog bort alla hinder så skulle motivationen per automatik finnas där. Här, anser hon, 

sätts det generellt för stor vikt vid att undanröja hinder (Ahl 2004). 

2.5.2 Den behovsstyrda människan 

Abraham Maslow är en av de mest kända behovsteoretikerna och skapare av den välkända 

behovspyramiden. Han ordnar i sin modell människans behov i en hierarki från de 

fysiologiska behoven i botten, följt av behovet av trygghet, kärlek/gemenskap och 

självkänsla, till behovet av självförverkligande högst upp. Rangordningen utgår inte från 

en värdering om ”bättre” eller ”sämre” utan om vilka behov vi enligt Maslow naturligt 

prioriterar framför andra då olika behov är mer eller mindre basala. Enligt teorin är det 

först när behoven på de lägre nivåerna blir uppfyllda som behoven högre upp blir 

relevanta för oss. 
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Det som är speciellt intressant för min studie är det fjärde steget, behovet av självkänsla. 

Som tidigare nämnts är människan i behov av att ha en positiv självbild, mera specifikt, 

en positiv självvärdering. I detta behov ingår behovet av erkännande och respekt och 

enligt Imsen (2007) finns det två typer av erkännande, yttre och inre. Inre erkännande är 

en vilja att duga i sina egna ögon, känna sig stark och därav vara förtjänt av respekt. Yttre 

erkännande däremot är en vilja att vara uppskattad i andras ögon. 

2.5.3 Förväntningar 

En central del i motivationsteori är förväntningar. De kan vara externa, d.v.s. vad 

omgivningen förväntar av oss, så kallade sociala förväntningar – men också egna 

förväntningar, d.v.s. vad vi förväntar av oss själva. Värt att nämna är att vår självbild 

delvis utgörs av våra interna förväntningar på oss själva (Imsen 2007). 

2.5.4 Normer och gruppen 

Enligt Nationalencyklopedin är normer en samling informella regler om hur man bör göra 

och vara, och kan vara av båda specifik och generell karaktär (NE, 2014, 11 oktober). I 

denna studie betraktar jag normer utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Gruppen är 

en stark bärare av normer, där dessa är vad gruppmedlemmarna förväntar sig av varandra. 

Normer är en stor del av vad som definierar en grupp och utgör en stor del av det som 

gruppmedlemmarna har gemensamt. När normer från en grupp påverkar en individ är 

detta synonymt med grupptryck. (Imsen 2007)  

I denna studie lägger jag ingen värdering i normer som generell företeelse. Normer kan 

vara både av godo, som t.ex. regler och konventioner som gör att du kan läsa och förstå 

den här texten, och av ondo, som t.ex. när någon blir diskriminerad. 
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3. Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som påverkar studenters självförtroende 

och känslor i och kring undervisning i gehör och notläsning på högskolenivå. Jag vill ta 

reda på hur dessa faktorer ser ut och på vilket sätt de påverkar studenters självbild och 

självförtroende samt hur dessa i sin tur påverkar studenternas lärande. De områden jag 

har valt att undersöka är: studenternas bakgrund, självbild, självförtroende och upplevda 

normer och förväntningar. 

3.2 Konkreta frågeställningar 

 Hur är studenternas självbild och självförtroende i ämnena gehör och 

notläsning? 

 På vilket sätt bottnar deras självbild och självförtroende i deras musikaliska 

bakgrund? 

 Har studenternas självförtroende inför gehör och notläsning förändrats efter 

att de börjat studera respektive ämne på MHM? 

 Vilka normer och förväntningar upplever studenterna i och runt 

undervisningen i respektive ämne? 

 Hur påverkas deras självbild och självförtroende av upplevda normer och 

förväntningar? 
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4. Metodkapitel 

I denna undersökning vill jag gå in på djupet om studenters självbild, självförtroende samt 

bild av normer och förväntningar kring notläsnings- och gehörsämnena. Insamling av 

material har jag gjort med en-till-en intervjuer. Studien utgår från informanternas, d.v.s. 

studenternas perspektiv och upplevelser av normer, förväntningar, självbild och 

självförtroende. Jag har valt att använda mig av en intervjumetod som kan beskrivas som 

halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale 2009). Detta betyder att jag som intervjuare 

inte kontrollerar samtalen i detalj utan ger informanten en viss frihet att vara med att styra 

samtalet inom ramarna för intervjuguiden (se bilaga). Detta ger en viss frihet åt 

informanterna att få beskriva sin egen värld utan att bli allt för styrda. 

4.1 Urval och intervju 

Jag har valt att göra ett strategiskt urval. Alla de fem informanterna går på MHM, studerar 

vid tiden för intervjuerna till musiklärare, och är i slutet av sin utbildning, dvs. årskurs 3-

5. Jag har så långt som möjligt blandat ålder, kön och typ av musiklärarutbildning, av 

vilket det på MHM finns tre typer, för att få ett så brett underlag som möjligt. 

I utformandet av intervjuguiden (se bilaga) har jag utgått från Kvale (2009). För att i 

största möjliga mån försöka få informanterna så avslappnade som möjligt har jag låtit 

dem själva få välja intervjuplats. Tre intervjuer ägde rum på MHM, en hemma hos 

informanten själv och en via Skype. När jag har lett intervjuerna har jag använt mig av 

intervjuguiden och samtidigt fört anteckningar för att underlätta för mig under själva 

intervjun. Nämnas bör att denna förståelse också är en första tolkning och analys av 

informationen. Samtalen har spelats in med en högkvalitativ diktafon för att inte förlora 

information på grund av t.ex. dålig ljudkvalitet. 

4.2 Transkribering 

Vad som är naturligt i skriftspråk kan bli lite tråkigt och ointressant när det läses upp, å 
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andra sidan kan talspråk när det nertecknas blir lite rörigt och svårt att förstå då där kan 

saknas aspekter som talspråk rymmer men som text normalt sett inte gör, som t.ex. gester 

och mimik. Jag har valt att inte explicit markera tonfall och de flesta andra faktorer som 

inte hör skriftspråket till när jag har transkriberat intervjuerna, då det försvårar det 

naturliga flödet i läsningen samt att jag finner kontexten i transkriberingen tillräcklig. 

Transkribering är inget mekaniskt reproducerande arbete utan är likt intervjun en del av 

tolkningsprocessen och därigenom en del av analysen och skapandet av kunskap (Kvale 

2009). 

Omfattningen på det transkriberade materialet varierade mellan 6-11 sidor text per 

intervju. I transkriberingen har jag skapat och använt mig av utskriftskonventioner som 

kan ses i följande lista (figur 2). 

 

*  Borttagen del på < 1 min av intervjun som är ohörbar/saknar relevans. 

MHM  Musikhögskolan i Malmö 

-20s-  Ex. på notering av hur långt in i ljudfilen det transkriberade är taget. 

Kursiv  Kursiv text representerar det intervjupersonen säger 

Icke kursiv Icke kursiv text representerar det informanten säger 

[kommentar] Kommentar inom []-klamrar är förtydligande eller   

  begreppsförklaringar från personen som transkriberar 

...  Oavslutad mening, eller mening utan tydlig början. 

ML  Musiklärare 

 

 Figur 2: En lista över utskriftskonventionerna för transkriberingen 

4.3 Databearbetning 

Vid en intervjustudie erhålls mängder och åter mängder av data som för att kunna 

analyseras först måste reduceras och komprimeras. Datadeduktion är också den en del av 

analysen (Kvale 2009; Lantz 2007). 

Här beskriver jag sammanfattat processen och de principer jag använt mig av vid 

datadeduktionen. Jag har med utgångspunkt från mina forskningsfrågor tagit fram tre 
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breda områden: självbild, självförtroende samt normer och förväntningar. Dessa områden 

använder jag för att strukturera upp datan i resultatdelen (Lantz 2007). I 

datadeduktionsprocessen delar jag in datan i något som jag har valt att kalla utsagor. 

Dessa definierar jag som en informants svar på eller påstående kring en konkret fråga. 

Detta kan vara i fragment utmed hela intervjun, eller så kort som ett ord, t.ex. som svar 

på en fråga och allt däremellan. Detta resulterar i citat eller samlingar av citat, en 

indelning som är tänkt att underlätta genomläsningen av materialet och därigenom också 

den kvalitativa analysen. 

För att bibehålla förståelsen av utsagorna från transkriberingen har jag varit noga med att 

inte separera citaten eller samlingarna av citat från relevant kontext som t.ex. föregående 

fråga och/eller föregående svar. Detta är viktigt för inte tappa kontexten både för mig i 

analysprocessen och för läsaren av denna rapport (Lantz 2007). Jag har sedan med egna 

ord tolkat och sammanfattat vad informanterna svarat under respektive centrala område. 

4.4 Om informanterna 

Alla informanterna studerar på MHM och befinner sig vid tidpunkten för intervjun i slutet 

på sin utbildning dvs. årskurs 3-5, förutom informant #4 som redan har avslutat sin 

utbildning. De har alla språk som andraämne. Värt att veta är att två av informanterna är 

mina klasskamrater sedan början av vår utbildning på MHM, och dem känner jag väl. 

Utöver dessa två har jag studerat med en av informanterna en termin utan närmare 

kontakt. De övriga två har jag före tidpunkten för intervjuerna aldrig samtalat med. Alla 

informanter är mellan 20 och 30 år, har svenska som modersmål och har studerat musik 

på folkhögskola före sin tid på MHM. 

4.5 Konfidentialitet 

Slutligen en viktig etisk fråga som rör mina intervjuer, anonymitet. En förutsättning för 

att informanterna ska vilja delta och tala så fritt som möjligt, speciellt med tanke på att 

studien berör personliga och känsliga ämnen som självförtroende, självbild, normer etc., 

är att de förblir anonyma i studien (Kvale 2009). För att åstadkomma detta har jag valt att 
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avidentifiera följande fyra faktorer om informanterna: namn, specifik ålder, vilket språk 

de har som andra ämne samt i vilken årskurs de är i sin utbildning vid tiden för 

intervjuerna. 
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5. Resultatredovisning 

I detta avsnitt är ambitionen att presentera relevanta delar ur informanternas svar på ett 

så begripligt sätt som möjligt. Varje informant introduceras med bakgrund, sedan följer 

områdena självbild och självförtroende samt normer och förväntningar, allt kopplat till de 

båda ämnena gehör respektive notläsning. 

5.1 Informant #1  

Informanten, en kvinna, går på musiklärarutbildningen GY på MHM, d.v.s. en inriktning 

mot gymnasieskolan. Här har hon klarinett som huvudinstrument och piano som 

huvudackordinstrument, vilket innebär att hon också har piano som instrument i 

notundervisningen. Klarinett är det instrument hon behärskar bäst, sedan i fallande 

ordning kommer sång, saxofon och piano. Hon har spelat klarinett sedan barnsben samt 

på kulturskola och har gått i musikklass med sångprofil större delen av grundskolan med 

början i mellanstadiet. Pianolektioner började hon först ta på gymnasiet, men hon har 

spelat piano själv sedan 12–13-årsåldern. I pianoundervisningen på gymnasiet spelade 

hon mest brukspiano och folkmusik, senare blev det mer jazz och klassiskt. På MHM har 

hon spelat mest jazz, men även klassiskt. 

Sin musikaliska identitet hittade hon först på gymnasiet: 

...jag hade en uppenbarelse, kan man kalla det för, när jag gick i gymnasiet. Innan hade 

jag varken hört eller spelat jazz eller folkmusik alls, båda de genrerna blev lite ”jaha, kan 

man spela sån här musik” det fick fäste och det blev ”va roligt, det här vill jag utvecklas 

i”. Det har jag ju inte känt innan. 

En av sakerna hon fastnade för var improvisation, som inspirerade och motiverade henne 

att fortsätta musicera. Under uppväxten fram till gymnasiet musicerade hon mest för 

andras skull. 

Idag identifierar hon sig med musiktraditionerna jazz och folkmusik, vilket är två genrer 

hon känner sig trygg i. 
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...jag kan känna mig friare i gehörsbundna traditioner, att det inte är lika mycket krav på 

att det ska låta rätt, och att man ska tolka saker rätt, utan man får lägga in lite mer sitt 

egna uttryck och sin själ. 

På klarinett har hon alltid spelat efter noter, men sedan hon började musicerande med 

gehöret på gymnasiet så har gehöret tagit över på bekostnad av hennes notläsning. 

5.1.1 Självbild och självförtroende i gehör 

Som sagt känner sig informanten trygg i sitt gehör, vilket hon kopplar till sin musikaliska 

bakgrund inom genrerna jazz och folkmusik och säger: ”Eftersom jag har de där två stora 

gehörsbaserade traditionerna i min musikaliska ryggsäck så känner jag mig trygg med det 

sättet att se på musik och spela och att uttrycka musik.” 

Hon säger att hon i gehörsundervisningen har bra självförtroende, och inte ifrågasätter sig 

själv så mycket, vilket hon däremot gör i notundervisningen där hon beskriver sig som i 

”konstant underläge”. Hon säger att hon har större motivation i ämnet gehör än i ämnet 

notläsning, vilket hon förklarar med att hon är duktigare på gehör och mer trygg i sitt 

gehör än i sin notläsning och menar att det är anledningen till skillnaden i motivation. 

5.1.2 Normer och förväntningar i gehör 

Informanten säger att förväntningarna i gehörsundervisningen på MHM inte varit så höga, 

dvs. inte för höga för henne, utan har känt det har varit en avslappnad stämning och hon 

har fått lära sig i en takt som passar henne. När hon i undervisningen har mött saker hon 

inte klarar av så har hon inte känt någon press från omgivningen, från varken lärare eller 

medstudenter. Hon har känt sig lugn i att hon inte kan behärska allt och tänkt att hon helt 

enkelt får lära sig det. 

Det finns ett annat ämne på skolan där hon har upplevt högre förväntningar på gehöret, i 

jazzundervisningen. Där, säger hon, förväntas det från både lärare och medstudenter att 

gehöret ”ska vara utvecklat”, att man t.ex. förväntas spontant kunna ersätta ett ackord 

med ett annat ”...att man måste förstå de bitarna för annars är man ingen bra musiker” och 

att det generellt i jazzundervisningen förväntas av studenterna att de ska kunna koppla 

musikteori till gehöret. 
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5.1.3 Självbild och självförtroende i notläsning 

Informanten började med notläsning när hon var liten men allteftersom hon börjat 

använda och utveckla sitt musikaliska gehör från gymnasiet och framåt så har gehöret 

tagit över på bekostnad av förmågan att läsa noter. När det kommer till notläsning säger 

hon att hon i princip alltid har haft dåligt självförtroende, att hon inte tror att hon kan 

fastän hon kan. Hon säger också: ”sen kanske det också var att jag inte haft världens bästa 

kunskaper heller, och det kanske har färgat av sig på självförtroendet också”. 

Idag har hon utmaningar när det kommer till notläsningen, och beskriver relationen till 

noter som ”ambivalent” och fortsätter: ”Det är väl både hjälp, och stjälper lite också. Ens 

sätt att tolka noter på fungerar upp till en viss nivå och sen har det tagit stopp”. Vid 

notläsning i klassisk musik säger hon att hon har en större osäkerhet. En utmaning när det 

kommer till noter beskriver hon som att det blir ”matematiskt krångligt”, att det blir 

väldigt teoretiskt både när det kommer till att läsa svåra noter men speciellt när det 

kommer till att notera, d.v.s. skriva ner det man hör. 

I notundervisningen känner hon att hon ligger i ”konstant underläge” och att hon 

ifrågasätter sig själv. Hon beskriver att hon har höga förväntningar på sig själv på grund 

av att hon har hållit på med noter väldigt länge och anser att hon borde kunna det bra, 

men hon tycker det är fortsatt svårt. Generellt beskriver informanten sig som en 

självkritisk person med höga krav på sig själv, även på andra områden. 

Hennes självbild när det kommer till notläsning har inte förändrats sedan hon började på 

MHM och undervisningen i notläsning där: ”Det kändes som innan, lite skakigt, jag har 

klarat mig hyfsat men känner att det är något som hänger efter en och som är jobbigt med 

musicerandet”. Informanten upplever att hon förväntas förstå när hon inte förstår och att 

hon då blockerar sig själv. Hon upplever att hon skäms för att hon inte kan, att hon inte 

ser notbilden, inte ser rytmen etc. ”...vilket jag misstänker hänger ihop med att jag har 

svårt för matte också, logiska system och formler är något jag alltid haft svårt för, så också 

rytmläsning.” 

5.1.4 Normer och förväntningar i notläsning 

Informanten beskriver att förväntningar kan vara både negativa och positiva och att det 
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till viss del beror på hur studenten tar emot dem. Hon känner att det finns en rigiditet i det 

musikaliska uttrycket i den klassiska musiken som är hämmande för henne, att det 

förväntas att det ska låta på ett väldigt specifikt sätt, och att t.ex. improvisation inte 

uppmuntras på samma sätt som i andra genrer. Detta gör att hon emellanåt tappar 

motivationen. Hon understryker att notläsningen i klassisk musik är mer krävande och att 

det samtidigt förväntas att man kan bättre noter där, och i hennes notundervisning i piano 

på MHM är det mycket fokus på just den klassiska musiken. 

Hon säger att det i undervisningen i notläsning har varit jobbigt, ”...nu vet jag inte om det 

är för att jag jämför mig med de andra i gruppen eller för att ingen av lärarna har tagit 

fasta på att man tycker det är svårt, och förväntar sig att man kan det ena och det andra”.  

Dessa förväntningar beskriver hon som en avsaknad av förståelse för att hon kan ha svårt 

med notläsning, en utmaning som många som hon, och enligt henne många andra 

medstudenter på MHM har, trots att de klarat inträdesproven. Förväntningar från lärarna 

beskriver hon såhär: ”...du förstår det här, du kan det här eller så får du jobba jättehårt” 

Hon uppfattar alltså en attityd där läraren förväntar sig och tror att hon kan saker hon inte 

kan. 

Hon beskriver att det är en tydligare social press på MHM än ute i samhället i stort: ”det 

blir mer tydligt, för här umgås man med så många som använder och relaterar till det, kan 

det och är bra på det, så här blir det lite mer stress och press, medan man kan rycka lite 

mer på axlarna när man t.ex. är ute och spelar på en folkmusikkväll”. 

5.1.5 Övrigt 

Informanten tar upp några faktorer som berör båda ämnena notläsning och 

gehörsundervisning. Informanten ifrågasätter t.ex. sig själv mer i undervisningen i 

notläsning än i gehörsundervisningen, där hon känner sig i ”konstant underläge”. I båda 

ämnena, notläsning och gehör, betonar informanten vikten av lärarens roll i klassrummet, 

att mycket har berott på läraren huruvida hon har bra självförtroende i ämnena eller ej. 

Hon säger: ”vissa lärare har haft mer förståelse och försökt pusha en medan med andra 

har man mer stängt av...”. Här beskriver hon att vissa lärare i båda ämnena kan ha attityden 

och förväntningar att hon ska förstå även om hon inte gör det, denna attityd beskriver hon 

som: ”det här förstår du väl”. 
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En annan aspekt som informanten beskriver som viktig för henne som student är att 

läraren visar förståelse i undervisningen, och att det då fungerar mycket bättre för henne. 

Hon beskriver det såhär: 

När folk förstår så accepterar jag att det är svårt och att jag måste jobba på det, och då 

hjälper det också motivationen för då vet jag att jag har den personens stöd i ryggen och 

vet att jag då får lov att utvecklas i min egen takt. Jag kan tycka det är jobbigt när man 

inte har förståelse för det här, och när de bara förväntar sig vissa saker. Som ”that's it”, 

och förstår man inte så är man dum i huvudet mer eller mindre. Det kan dämpa min 

motivation rätt rejält. 

Hon understryker att det är när hon uppfattar förväntningar som hon inte kan leva upp till 

som hon känner sig dum.  

Hon beskriver även att det är olikheter i självförtroendet i ämnena som gör att hon är mer 

motiverad när det kommer till undervisningen i gehör jämfört med notundervisningen. På 

frågan om vad som kan leda till skillnaden i självförtroende mellan de två ämnena svarar 

hon: ”om ens lärare har motiverat eller inte motiverat en”. Sammanfattningsvis fyller 

läraren en väldigt viktig funktion för informanten i musikundervisningen i de två ämnena. 

5.2 Informant #2 

Informant nummer 2, också hon kvinna, går lärarutbildningen i musik för grundskola och 

gymnasium (GA) på MHM. Hennes sidoämne är svenska. Hon har sång som 

huvudinstrument, men då hennes huvudackordinstrument är piano är det i detta 

instrument hon har undervisats i notläsning på MHM. De instrument hon behärskar bäst 

är i fallande ordning: sång, klarinett och piano. Piano spelar hon mest för att 

ackompanjera, både andra och sig själv. 

Det första instrumentet hon var i kontakt med när hon var liten var piano, och det började 

hon spela vid fem års ålder. På piano tog hon då ut låtar på gehör. Klarinett började hon 

spela när hon var nio på Kommunala Musikskolan. Där fick hon spela mest klassisk musik 

och folkmusik och det var uteslutande efter noter. 

Senare, på gymnasiet, gick hon estetisk linje med inriktning musik. Under åren på 

Kommunala Musikskolan fick hon, enlig sig själv, inte lära sig något om gehör, så vid 
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inträdesprovet för estetisk musik på gymnasiet, där gehör var ett delmoment, förstod hon 

inte så mycket. Hon beskriver det såhär: ”jag kom ihåg att jag inte fattade vad det var man 

skulle göra, då var det intervaller, och jag hade aldrig hört talas om det. Jag visste inte 

vad det var.” 

Efter gymnasiet gick hon folkmusiklinje på folkhögskola, och det var först där hon fick 

upp ögonen för gehörsspel på klarinett. Pianolektioner har hon inte tagit alls, varken i spel 

eller i notläsning förrän hon började på MHM där piano blev hennes 

huvudackordinstrument. 

5.2.1 Självbild och självförtroende i gehör 

Informanten började använda gehöret vid tidig ålder när hon spelade piano och anser sig 

ha ett ”ok” gehör. Spelar efter noter gör hon bäst på klarinett, och generellt beskriver hon 

gehörsspel som en del av sin musikeridentitet: ”...jag tror alltid det har legat nära, väldigt 

nära mig.” Hon säger att: ”Själv på min kammare när jag tar ut saker så trivs jag bra med 

mitt gehör” och uttrycker att hon trivs med gehör i sammanhang där det är 

”individanpassat”. Så känner hon inte att det är i gehörsundervisningen där hon ibland 

känner sig osäker.  

5.2.2 Normer och förväntningar i gehör 

Informanten blir ibland osäker på gehörslektionerna när hon känner att det förväntas 

mycket av henne där, då får hon prestationsångest och känner sig otillräcklig. Dessa 

förväntningar, säger hon, yttrar sig på ett negativt sätt i form av en attityd och en rigiditet 

från gehörslärarens håll som hon beskriver såhär: ”det här borde du kunna, […] nu 

studerar du här, och då ska du kunna den här nivån, punkt slut” 

I gehörsundervisningen säger hon att hon känner sig otrygg när hon blivit utpekad att 

svara på något som hon inte kan men som hon känner att läraren och medstudenterna 

förväntar att hon ska kunna. Hon menar att misslyckande är viktigt och det bästa sättet att 

lära sig på: ”Om jag inte får misslyckas så kan jag inte heller lyckas”. Det händer i 

gehörsundervisningen att informanten blir ombedd att svara på en fråga och samtidigt 

känner att hon inte får svara fel på den. 
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Om jag under en lektion inte känner att det är en tillåtande miljö för felsägningar och 

misstag så blir jag hämmad och tyst. Det handlar om allt från att kunna urskilja specifika 

ackordföljder på direkten, eller att sjunga en notbild a prima vista, till att kunna 

höra/avläsa/skriva upp en rytmisk figur. 

Ibland har informanten känt en lättnad för att hon lyckats prestera och ibland har hon känt 

sig dålig för att hon misslyckats. Informanten anser att det är lärarens uppgift att skapa en 

trygg och tillåtande lärsituation där studenter får misslyckas och samtidigt ges verktyg att 

lyckas. 

5.2.3 Självbild och självförtroende i notläsning 

Informanten är i grunden positiv till noter och ser notläsning som ett användbart verktyg: 

”När jag spelar klarinett så kan jag spela efter noter, så jag förstår grejen, sen när man ska 

börja med ett nytt instrument så är det lite som att börja om på ett sätt”. Innan MHM har 

hon aldrig använt sig av noter när hon spelat piano: ”Jag spelade aldrig efter noter på 

piano, där har jag bara spelat på gehör, eller ackord kan man säga.” Hon beskriver att en 

del av utmaningen är att hon är ovan vid att läsa f-klav. 

När det kommer till klarinett spelar hon enkelt efter noter. Där använder hon också noter 

för att komma ihåg musiken, d.v.s. som en minnesteknik. Detta beskriver hon såhär: ”Jag 

har avläst noten, kodat av den och sen kommer jag ihåg den”. Hon beskriver att 

självförtroendet i notläsning och utmaningarna i hennes fall till stor del är 

instrumentspecifika. Hon beskriver, att när hon t.ex. får en sång på noter, en notbild som 

hon med lätthet hade kunnat spela på klarinett när hon var barn, och att samma notbild 

kan vara svår för henne när hon ska spela den på piano. 

Hon beskriver att där är olika utmaningar för notläsning på olika instrument. Notläsning 

på piano, säger hon, är generellt sett mer komplex med t.ex. två olika klaver, 

flerstämmighet, fingersättning etc. i motsats till den enklare enstämmiga notbilden för 

klarinett. Dessa är faktorer som hon upplever som en utmaning när det kommer till notspel 

på piano. 

Inför undervisningen i notläsning säger hon att hon känner ett motstånd: ”jag kan känna 

mig lite bunden av en notbild.” Hon säger att hon kan tycka det är roligt att spela efter 

noter men också att det är hämmande. Men när det kommer till klarinett, som är 
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instrumentet hon anser sig behärska bäst men i vilket hon inte undervisas på MHM, där 

känner hon bara glädje över att spela efter noter. 

5.2.4 Normer och förväntningar i notläsning 

Informanten har under tiden på MHM haft höga förväntningar på sig själv i notläsning på 

piano: ”Jag var mest förbannad för att det inte funkade, mest på mig själv”. 

Hon upplever också att det finns en konservativ syn på studenterna när det kommer till 

notläsning och användandet av noter fast behovet och samhället har förändrats. ”...det 

finns en förväntan att de elever som studerar idag är samma typ av elever som studerade 

här för 20 år sen. [...] Att de förväntningarna man hade då också är kvar idag, men det ser 

ju annorlunda ut.” detta ger hon som möjlig förklaring till varför förväntningarna på 

henne i t.ex. notundervisningen inte matchar hennes kunskaper. 

Återigen berör informanten sitt behov av en tillåtande läromiljö, något hon också saknat 

hos en av sina pianolärare på MHM. ”Då var det jobbigt att misslyckas. Jag identifierade 

mig med min prestation och kände mig dålig helt enkelt.” 

5.3 Informant #3 

Denna informant är en man, och går lärarutbildningen i musik med sidoämne engelska, 

han blir musiklärare mot både grundskola och gymnasium. Han har sång som 

huvudinstrument och piano som huvudackordinstrument och likt föregående informanter 

är det på detta instrument han får undervisning i notläsning vid MHM. 

Han har alltid varit intresserad av musik och började sjunga aktivt i dagisåldern då han 

sjöng i en kör för yngre barn. I båda körerna sjöng han mycket psalmer och liknande 

musik. När han var sju började han i en ny kör, en gospelkör där han sjöng i fem år och 

när han var tio började han ta pianolektioner. När han var femton började han spela gitarr 

på egen hand och började ta lektioner i det ett par år senare. 

Sång är det han anser sig behärska bäst, vilket också är hans huvudinstrument på MHM, 

sedan kommer piano vilket är hanns huvudackordinstrument och det instrument han har 

undervisas i notläsning vid MHM. Av de instrument han spelar behärskar han enligt sig 
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själv gitarr sämst. 

5.3.1 Självbild och självförtroende i gehör 

När informanten var 12 år så började han använda sitt gehör mer och mer i musicerandet. 

En av anledningarna var att han började spela pop- och rockmusik, musikgenrer som han 

har fått med sig hemifrån.  

Informanten skiljer på olika sorters gehör: relativt, absolut och pseudo-absolut gehör och 

berättar att det är det sistnämnda han själv har:  

Jag har ju en sorts pseudo-absolut gehör, det känner jag mig ganska så säker på. Jag har 

väldigt lätt för att identifiera enskilda toner jag hör, och jag kan i princip ta alla enskilda 

toner utan liknande referens, jag behöver inte höra dem först eller så. 

Han demonstrerar det under intervjun genom att, på min uppmaning, ta tonen ettstrukna 

C, utan referenston. Vidare beskriver han denna typ av gehör såhär: ”Med det pseudo-

absoluta gehöret så kan jag höra en del utav tonerna medans en del hör jag inte direkt utan 

då måste jag gå utifrån en ton som jag kan ta direkt.” Han använder alltså det relativa 

gehöret när han inte hittar tonen direkt. 

Han ser inte så många fördelar med det pseudo-absoluta gehöret: ”...om man t.ex. har 

missat när de ger tonen i körsång, då kan jag ofta hitta den själv. Men annars så finns det 

ju inte så jättemånga fördelar”. Då hans pseudo-absoluta gehör är det dominanta gehöret 

för honom, fokuserar han på att träna upp sitt relativa gehör. 

Han beskriver sitt goda självförtroende i ämnet gehör:  

Jag har alltid haft lätt för gehörs- och musiklära. Jag började lära mig mycket av det långt, 

långt innan jag började gymnasiet tom. så jag kunde ganska mycket redan då, men visst 

lärde jag mig där också, man lär sig alltid nya grejor, även här på MHM så kände jag att 

jag hade väldigt mycket förkunskaper, så jag har alltid varit trygg i det. 

5.3.2 Normer och förväntningar i gehör 

Han beskriver förväntningarna i gehör: ”De förväntar sig ju att man ska kunna prestera 

på lektionerna enskilt, och att man faktiskt kan bli utpekad på lektionerna, som att man 

får en uppgift som man ska sjunga.” Han upplever att dessa inte påverkar honom så 

mycket personligen: ”med gehör så påverkade det ju egentligen inte så jättemycket, och 
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inte på musikläran heller, därför att där kände jag mig väldigt trygg i att jag har de 

förkunskaper som krävs” 

Men han berättar att han upplever från andra gehörsstudenter att de påverkas: ”Det känns 

som att det är många elever på MHM som tycker att det är jobbigt att bli utpekade, och 

känner sig nog stressade och pressade att kunna prestera.” 

5.3.3 Självbild och självförtroende i notläsning 

Hans första kontakt med noter var i gosskören och därför är det i sång han behärskar noter 

bäst: ”Det är mest det jag har använt noter till, sjunga efter dem”. 

Självförtroendet när det kommer till notläsning beskriver han som bra men skiftande. Om 

han inte har använt det på ett tag blir han lite ringrostig, men att han brukar hitta tillbaka 

rätt fort. Detta gäller också notläsning på piano, tillägger han. Han anser att hans 

självförtroende i notläsning i både sång och piano är ganska högt och förklarar det åter 

med att han började läsa och lära sig noter redan som barn. Notläsning blir för 

informanten först en utmaning när det kommer mer komplexa notbilder, t.ex. att på piano 

läsa och spela parallella stämmor eller tillämpa en fingersättning. 

5.3.4 Normer och förväntningar i notläsning 

Informanten har inte känt att läraren haft några speciella förväntningar om att han skulle 

ligga på en viss nivå när man börjar undervisningen i notläsning på piano. Han upplever 

snarare att den anpassas efter studenters förkunskaper och utvecklingshastighet. Han 

säger: ”Däremot så förväntas det att man lägger ner lite tid varje dag på att öva”. Avsaknad 

av förväntningar tror informanten är en faktor som kan ha påverkat hans goda 

självförtroende när det kommer till att läsa noter. 

5.4 Informant #4 

Den fjärde informanten, en kvinna, går lärarutbildningen i musik (GA) för grundskola 

och gymnasium och hennes sidoämne är svenska. Hon har sång som huvudinstrument 

och piano som huvudackordinstrument och precis som föregående informanter blir det 

också detta instrument hon undervisas på i ämnet notläsning. 
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Informantens berättar av vad som först inspirerade henne till att musicera var när hon som 

barn såg Ingmar Bergmans film Trollflöjten. Hon har sen under hela sin uppväxt haft 

mycket folkmusik och sakral musik runtomkring sig på ett eller annat sätt: 

Jag är ju uppvuxen med folkmusik, min pappa spelar folkmusik. Och jag var med om 

mycket på spelmansstämmor när jag var liten, så jag har alltid haft en musikbakgrund 

med mig. Men annars så känner jag att det är en ganska så stark sångtradition på min 

mammas sida, såhär, gå i kyrkan, sjunga psalmer, kör... mer så. 

Vid åtta-nio års ålder började hon sjunga i kör, och några år efter det på mellanstadiet 

började hon i en musikklass. Samtidigt testade hon att ta några fiollektioner men det 

slutade hon med då hon tyckte läraren var oinspirerande. När hon var 14 år började hon 

ta lektioner i piano och fick spela klassisk musik. I gymnasiet gick hon estetisk linje med 

inriktning musik och parallellt med det tog hon upp fiolspelandet igen i ett par år och fick 

då spela både klassisk musik och folkmusik. När hon rangordnar sina instrument så anser 

hon sig behärska sång bäst, följt av piano, gitarr och sist fiol. 

5.4.1 Självbild och självförtroende i gehör 

När informanten var ung använde hon uteslutande gehöret när hon musicerade och när 

hon tog till sig ny musik. Hon lyssnade och försökte härma det hon hörde på sång och 

piano. Det var först när hon började ta pianolektioner som hon lärde sig spela efter noter. 

Hon säger att hon sedan dess har blivit mer och mer notbunden i sitt pianospel, och att 

hennes utveckling av förmågan att använda gehör där har avstannat på bekostnad av 

utvecklingen i notläsning. 

Informanten delar in gehör i två delar. Gehör i form av att höra musik och att kunna 

reproducera den, där anser hon sig ha ett rätt bra självförtroende medan hon anser sig ha 

ett sämre självförtroende när det kommer till den teoretiska biten av gehöret, som t.ex. att 

höra intervaller, ackord och flerstämmig sats. Hon menar också att det är denna del av 

gehöret det är fokus på i gehörsundervisningen på MHM. 

Informanten ser också detta som en del av förklaringen till varför hon har ett mer utvecklat 

gehör samt bättre självförtroende i gehöret när det kommer till sång än när det kommer 

till piano. Det blir också oftast mer teoretiskt för henne när hon läser noter på piano, men 

också mer komplext. Hon anser att alla, inklusive hon själv, har olika bra gehör på olika 
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instrument. 

Informanten känner sig varken duktig, stark eller säker på sitt gehör, men det funkar och 

hon använder det och litar ändå på det i vardagen, hon hade annars inte vågat musicera så 

mycket som hon gör. Hon beskriver också att hon använder sitt gehör regelbundet, utan 

att fokusera på det teoretiska, som t.ex. när det kommer till sång och pianospel i 

folkmusik, där har hon alltid utgått från sitt gehör och känt sig säker. 

När hon började på MHM blev gehörsdelen på intagningsprovet där en utmaning. ”Man 

fick papper och skulle skriva allt man hörde, jag blev bara helt blockerad.” Vidare i 

gehörsundervisningen har hon inte haft så bra självförtroende med sitt gehör, och säger 

att hon både känt sig otillräcklig och stressad. 

Utmaningen för henne när det kommer till gehörsundervisningen är att förstå ackord hon 

får höra, som hon sen skriftligt eller verbalt ska reproducera (även kallar att planka), något 

hon gör enklare med melodier. Notläsningen i ämnet är ibland på en komplex nivå, som 

när hon t.ex. ska läsa rytm, melodi och ackord samtidigt då det blir oftast för mycket för 

henne och hon känner sig otillräcklig. 

5.4.2 Normer och förväntningar i gehör 

När informanten kom till MHM upplevde hon att hon hade en annorlunda bakgrund i 

musiken gentemot vad de flesta på musiklärarutbildningen hade, en musikalisk bakgrund 

med högre förväntningar på kunskap i notläsning och med normer att man bör kunna läsa 

noter bra, där det var utgångspunkten. Hennes intryck av normerna kring gehör och 

notläsning på MHM när hon började där beskriver hon såhär: 

Jag kunde känna då att det var mer norm med gehörsbaserat än notbaserat, sen kanske det 

finns nå slags allmän norm på MHM, och det kanske har att göra med den klassiska 

musikens status att det har liksom att göra med att det är status, kanske, att vara duktig på 

noter.  

Hon säger att där generellt i undervisningen på MHM är ett större fokus på gehör och 

mindre fokus på notläsning som medel för att ta till sig ny musik. I gehörsundervisningen 

upplever hon att det förväntas av henne att hon ska kunna prestera snabbt och att det för 

henne ofta är svårt att leva upp till detta. 
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Hon känner att hon, med sitt gehör, har utvecklats mer och mer inom ramen för 

gehörsundervisningen på MHM, men att hon samtidigt har känt sig mer och mer osäker 

då hon trots sin utveckling har känt att hon inte kan tillräckligt mycket. Hon säger: ”det 

beror nog lite på lärarens inställning till oss, att han utstrålade att vi kunde alldeles för 

lite. Jag kände mig inte duktig helt enkelt”. 

Informanten har haft tre lärare i gehör. En lärare anser hon var väldigt bra, han anpassade 

undervisningen efter gruppen och individen. Denna lärare var också bra på att bekräfta 

elever när de lyckades med något. Med de andra två lärarna upplevde informanten att 

vissa studenter i gruppen favoriserades medan andra sågs som sämre, vilket enligt 

studenten skapade en tydlig hierarki mellan studenterna i gruppen. Denna favorisering, 

berättar informanten, pågick från dag ett då de fick berätta om sina musikaliska 

erfarenheter och om sin musikaliska bakgrund. Informanten nämner att hon kände att en 

av dessa två lärare såg henne som en av de duktiga på gehör i den gruppen medan den 

andra läraren såg henne som en av de sämre i sin grupp. Informanten berättar att hon 

kände att självförtroendet var bättre när hon sågs som duktig men eftersom hon upplevde 

en hierarki i dessa två lärares klasser resulterade det i att hon kände sig osäker, oavsett 

var hon placerades, då hon kände att den placeringen ganska tvärt kunde ändras. Detta 

var en av anledningarna, säger hon, till att hennes självförtroende försvagades kring 

hennes gehör trots att hon, som sagt, faktiskt lärde sig saker och förbättrade sitt gehör på 

MHM, också på ett teoretiskt plan. 

Idag när hon har slutat på MHM säger hon att hon har märkt att hennes självförtroende 

har kommit tillbaka. Dels för att hon inte har så många medstudenter att jämföra sig med, 

dels för att hon känner sig trygg i sitt gehör i de sammanhang då hon faktiskt använder 

det, dvs. utan att involvera så mycket teori. Därför känner hon sig inte hämmad längre. 

Informanten understryker gehörets vikt i musiken. Hon anser att det är väldigt centralt i 

musiken och att det därför är viktigt för henne att ha ett bra gehör. Detta, säger hon, är en 

förväntning hon har på sig själv, men samtidigt en förväntning omgivningen har på henne, 

speciellt eftersom hon är en blivande musiklärare. 
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5.4.3 Självbild och självförtroende i notläsning 

När det kommer till ämnet notläsning har informanten känt sig ganska säker på sig själv 

och att hon legat på en ”ok” nivå.  

När informanten var liten tyckte hon det var väldigt tråkigt med notläsning och hon kände 

sig samtidigt väldigt dålig på det. Även under teorilektionerna i grundskolan där de gick 

igenom noter beskriver hon att hon inte fattade mycket och att noter då kändes väldigt 

onödigt. I gymnasiet hade hon mer koll på noter och notläsning, men kände sig 

fortfarande rätt osäker då hon fortfarande inte förstod noter på ett djupare och mer 

teoretiskt plan. Men när hon började på en musiklinje på en folkhögskola förändrades det: 

Det var nog när jag började gå folkhögskola som jag började känna mig säker på noter. 

Då började jag känna att jag verkligen kunde behärska det och inte bara gissa mig fram 

ungefär till hur det skulle låta. Och sen dess så har jag nog känt mig ganska säker. 

Idag kan hon lära sig ny musik via både notläsning och gehör, men om hon har lärt sig en 

låt på t.ex. noter från början så kan hon ha svårt att släppa noterna när hon ska spelar den 

låten vid ett senare tillfälle. Undantaget, säger hon, är om hon lär sig en låt igenom att 

sjunga den, då behöver hon inte noterna för att sjunga låten igen. Till skillnad från förr 

ser informanten idag vikten av att kunna läsa noter, hon ser det nu som ett bra sätt att 

snabbt ta till sig ny musik på. 

5.4.4 Normer och förväntningar i notläsning 

Även om hon har känt sig ”hyfsat säker” i sin notläsning under tiden på MHM har hon 

emellanåt upplev undervisningen i notläsning på piano som en utmaning. Hon kände att 

hennes lärare ibland satte henne på en lite för hög nivå. Samma lärare utmanade samtidigt 

hennes gehör, trots att det var undervisning i notläsning, och gav henne läxor i form av 

noter som hon utgick ifrån när hon lärde sig de låtarna men som hon vid redovisningen 

på lektionen efter inte fick använda sig av. Detta, säger hon, var nog en bra och 

utvecklande utmaning för henne. 

Även om nivån var hög ibland så säger hon att: ”Jag känner att förväntningarna på 

notläsning har känts rimliga för mig”, men hon vet inte om det är för att de råkade hamna 

på en nivå som i stora drag passade henne. Hon har upplevt att många av hennes 
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klasskamrater kände sig väldigt pressade och osäkra i notundervisningen och mest tyckte 

det var jobbigt. Många av dem, säger hon, såg notläsning som något man tvingas till att 

göra. ”Jag kunde ändå läsa noter så pass mycket att det räknas som ok, att jag kanske inte 

kände av den pressen så mycket som vissa andra gjorde”. Hon säger att det kan bero på 

lärarnas förväntningar samt normer i gruppen och på skolan generellt. Hon upplever att 

det är vanligt att studenter på MHM jämför sig med varandra, också  när det kommer till 

kunskaper i notläsning.  

5.5 Informant #5 

Den femte och sista informanten, en man, går lärarutbildningen i musik för grundskolan 

och har engelska som andra ämne. Han har sång som huvudinstrument och piano som 

huvudackordinstrument och således piano som instrument i ämnet notläsning på MHM. 

Hans första riktiga kontakt med musiken var när han började sjunga i skolans kör på 

lågstadiet. När han sedan började i trean började han också på kommunala musikskolan 

där han fick spela trumpet. Först då, säger han, började han musicera på riktigt. Han hade 

då samtidigt, parallellt med trumpetlektionerna, börjat ta pianolektioner av byns kantor, 

vilket pågick i ett år. Han hade sedan uppehåll med piano till framåt högstadiet/gymnasiet 

då han tog upp det igen. Som sagt började han med att spela trumpet. Han har sen under 

årens lopp bytt bleckblåsinstrument några gånger. Efter trumpet började han spela 

eufonium, efter det eufonium baritontuba och sen bytte han till bastuba. Det sistnämnda 

instrumentet har han spelat i orkestrar och brassband där han mest spelat storbandsjazz, 

militärmusik, marscher, symfoniorkestermusik och arrangemang. Men sedan några år 

tillbaka har han lagt blåsinstrumenten på hyllan. 

Det som han ser som sitt huvudinstrument idag är sång. Sång började han inte med 

ordentligt förrän på högstadiet då han gick i en klass med musikprofil. Vidare på 

gymnasiet, där han gick estetisk linje med inriktning musik, fick han privatlektioner i 

sång på en mer avancerad nivå. 

Stilmässigt identifierar han sig mest med rockmusiken. Det är också den stilen som 

dominerar när han sjunger, men det är också rockmusik han föredrar när han spelar gitarr 
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och piano. När det kommer till vilka instrument han behärskar bäst rangordnar han först 

sång, följt av gitarr, piano och sist blåsinstrumenten. 

5.5.1 Självbild och självförtroende i gehör 

Informanten känner sig ganska trygg i sitt gehör och identifierar sig främst som en 

gehörsmusiker. Han känner dock att hans gehör kan vara lite ringrostigt ibland, speciellt 

när han har haft ett uppehåll från MHM någon termin. 

Man hinner inte hålla på lika mycket med musik när man läser sina andra-ämnen och då 

blir det ju att man känner såhär ”oj”, har jag blivit sämre eller är jag kvar på samma nivå. 

Men han hittar alltid tillbaka till det rätt fort och känner sig allt som oftast trygg med sitt 

gehör. Han känner att han har utvecklat det under sin tid på MHM: 

Men gehörskurserna på MHM som var både då enkelt gehör i ettan och sen i tvåan hade 

vi med polyrytmik och atonalitet och sånt, det har verkligen hjälpt mitt gehör och så, för 

då utsätts man verkligen för rytmer och melodier som man inte är van vid. Och det är 

alltid nyttigt. 

Gehör beskriver han som en förmåga som är den viktigaste delen när man musicerar, och 

även generellt i musiken; utan gehör ingen musik. 

5.5.2 Normer och förväntningar i gehör 

Han upplever förväntningarna i ämnet gehör på MHM som både rimliga och ganska höga. 

Men han upplever att kraven är ännu högre på kunskaper och förmågor inom gehör på 

musiklärarutbildningen, där han själv går, än det är på musikerutbildningarna på MHM. 

Där tror han det krävs mer av studenterna kring notläsning.  

5.5.3 Självbild och självförtroende i notläsning 

Informanten beskriver sin notläsningsförmåga som ”mittemellan” och säger: 

Jag känner mig nog tryggare på nedteckning än på läsning faktiskt, för när man läser noter 

så ska det gå i realtid, man läser en not och sen hinner man nästan inte tänka förrän man 

ska läsa nästa not, medan nedteckning av noter kan man göra i lugn och ro. 

Han känner att undervisningen i notläsning på MHM har hjälpt honom att utveckla sitt 

notläsande, men säger samtidigt: ”Sen kan jag väl erkänna att jag borde ha lagt mer tid 
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på det än vad jag har gjort.” Såhär beskriver informanten vad noter fyller för funktion för 

honom:  

Jag som gehörsmusiker då, ser det främst att jag får ett hum om hur en melodi ska gå, 

vilken karaktär en låt har och även som körsångare så läser man ju ofta, ska jag väldigt 

högt upp, eller ska jag göra hopp nedåt, eller är det små steg. Så det är mer för att hålla 

reda på stegen. 

Han beskriver även noter som ett sätt att spara och bevara musik på: ”Det finns ju hur 

många låtar som helst som hade varit försvunna om man inte hade haft noter.” 

Han känner att hans gehör har bidragit till att han är en bättre notläsare: 

Jag vet att jag inte hade varit en lika bra notläsare om jag hade haft ett sämre gehör, [...] 

För vissa har ju lärt sig bättre gehör igenom notläsning och notnedteckning och andra lär 

sig mer om notläsning och notnedteckning igenom sitt gehör. Och jag har gjort det senare 

av dem två. 

Han lägger till att han också har utvecklat sitt gehör igenom sin notläsning fast inte i lika 

stor utsträckning. 

5.5.4 Normer och förväntningar i notläsning 

Informanten anser att det ofta finns förväntningar på en ganska hög miniminivå på MHM 

när det kommer till notläsning, något som visar sig i form av en attityd från lärarna som 

han beskriver såhär: ”Nu när du har kommit in på MHM så ska du vara såhär bra”. Han 

säger vidare att det är skillnad på att räkna fram noter i en sal på ett intagningsprov och 

läsa a vista på en lektion och att det senare är betydligt svårare. 

Förväntningarna och normerna vad gäller noter har under vissa perioder under min tid på 

MHM gett mig viss, vad ska man säga, ångest då man har detta. Det känns som man alltid 

måste göra bättre än man gör.  

Han beskriver här att förväntningarna på honom i undervisningen i notläsning på MHM 

har varit höga men att han samtidigt personligen har känt att det har krävts ännu mer av 

honom i ämnet gehör. Dock är förväntningarna i ämnet notläsning i relation till hans 

kunskaper betydligt högre än det är i ämnet gehör. 
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6. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen nedan går jag igenom och diskuterar de för forskningsfrågorna 

relevanta resultat som har kommit fram i studien. Indelningen av avsnittet speglar de fem 

forskningsfrågorna. 

6.1 Studenternas självbild och självförtroende i 

respektive ämne 

Generellt kan jag beskriva studenternas självförtroende som varierande i de båda ämnena 

notläsning och gehör på MHM. Notläsning och gehör verkar ofta framstå som motsatser 

bland informanterna där fyra av fem identifierar sig antingen som not- eller 

gehörsmusiker, med undantaget informant #3 som verkar ha gott självförtroende i både 

gehörträning och notläsning, och således inte identifierar sig mer med det ena eller det 

andra. 

En anledning till denna polarisering kan vara så enkel som att notläsning och gehör är två 

sätt att ta till sig musik på, och två olika sätt att musicera på. Man kan t.ex. jamma med 

gehör och spela ett stycke a prima vista i grupp tillsammans med noter. Två metoder med 

delvis samma syften som därför kan konkurrera ut varandra. Man kan se detta perspektiv 

på förhållandet mellan notbunden och gehörsbaserad musik även hos Lilliestam (1995), 

där han ser dessa som två helt olika ideologiska ståndpunkter. Informant #4 ser också att 

gehör och notläsning kan konkurrera ut varandra. Informant #3 däremot är intressant i 

bemärkelsen att han gör gällande att ökad kunskap i det ena ämnet hjälper utvecklingen i 

det andra, något som informant #5 också ser som möjligt. 

En annan sak som träder fram är att förmågan till notläsning verkar vara 

instrumentspecifik, både att olika instrument är olika svåra att bemästra i sig, men framför 

allt att notbilderna för olika instrument varierar i komplexitet. Detta, att det också beror 

på val av instrument verkar vara en stor faktor i utmaningarna i notläsningen enligt 

informanterna, i synnerhet när det kommer till informant #2 och #4. Det verkar onekligen 
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som att notläsning är komplext, en förmåga svår att skilja från förmågan att spela ett 

instrument eller att sjunga, allt hör ihop. 

6.2 Självbild, självförtroende och musikalisk bakgrund 

De studenter som har haft en bakgrund i genrer där gehörstraditionen är stark har en tydlig 

självbild som gehörsmusiker och också ett bra självförtroende när det kommer till gehör. 

Detta beror med stor sannolikhet på deras erfarenhet av att musicera på ett visst sätt, vilket 

innefattar träning och användande av gehör och/eller notläsning som sätt att ta till sig 

musiken. Det samma gäller även för studenter som har en erfarenhet från mer notbundna 

musiktraditioner. Erfarenhet är en förutsättning för att kunna prestera och därigenom 

känna sig duktig, inför både sig själv och andra. Detta förbättrar självförtroendet eftersom 

självförtroendet skapas i relation till omgivningen, särskilt när det kommer till personer 

som har betydelse i ens liv, som t.ex. en lärare som ju både har formell och social makt 

(Maclellan 2013) 

Både informant #1 och #2 beskriver en stark aha-upplevelse de fick när de på gymnasiet 

kom i kontakt med gehörstraditioner. De båda identifierar sig idag starkt som 

gehörsmusiker och har en tydlig och stark identitet kopplad till just musiktraditioner och 

genrer där gehöret anses viktigt, som t.ex. folkmusik och jazz (det sistnämnda gäller 

enbart informant #1). Båda informanterna upptäckte gehörsspelets dimensioner i musiken 

i gymnasieåldern, dvs. relativt sent i sin uppväxt med tanke på att de båda började 

musicera vid 4-5 års ålder. Men trots det har båda idag ett gott självförtroende i sitt gehör. 

6.3 Självförtroende efter att ha börjat studera på 

MHM 

Flera informanter uttrycker att de utvecklat sin förmåga betydligt under sina studier i 

gehörslära och notläsning på MHM, informant #2 och #4 har dock känt sig otillräckliga 

och haft ett svikande självförtroende under gehörslektionerna. Informant #4 anser att 

hennes självförtroende och varit på en låg nivå på ett mer generellt plan under tiden hon 

studerade på MHM, och alltså inte bara inför att prestera på gehörslektionerna. Hon 
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beskriver att hon först efter tiden på MHM återfick sitt självförtroende. Anledningen 

beskriver hon var de sociala normer hon upplevde bland studenterna, dvs. i form av en 

hög nivå på skolan generellt men framför allt de högt ställda kraven i 

gehörsundervisningen där hon beskriver att det inte kändes tillåtet att misslyckas. Man 

kan alltså identifiera en potentiell problematik kring lärandesituationen här, där 

studentens förmåga och utvecklingstakt inte upplevs som tillräcklig för att leva upp till 

normen, med en svag självbild som följd.  

6.4 Normer och förväntningars inverkan på självbild 

och självförtroende 

En av de faktorer som dyker upp flest gånger i studien, och som utöver detta också verkar 

påverka studenterna mest, är att de upplever en miljö där det inte är tillåtet att misslyckas, 

något som tydligt skapar en rädsla för att misslyckas. Informanterna #1, #2 och #4 tar upp 

detta tydligt och ingående och beskriver att det är en faktor som sänker deras 

självförtroende. Detta är särskilt tydligt i samband med gehörsundervisningen. Att lärare 

har för höga förväntningar uppleves av merparten av informanterna, och beskrivs som 

problematiskt. I ämnet gehör händer det ibland att läraren pekar ut studenterna att t.ex. 

svara på frågor inför övriga i gruppen, frågor de förväntas kunna svaret på men av olika 

anledningar inte alltid kan. Detta beskrivs som stigmatiserande. Informanterna är tydliga 

med att det är läraren, som ledare i klassrummet, som har ett stort ansvar här, men gruppen 

i sig verkar också vara en viktig då det inte bara är inför läraren de tycker det är jobbigt 

att misslyckas utan även inför gruppen medstudenter. Detta vet vi av Imsen (2007) som 

beskriver en grupp som en stark bärare av normer, och som påverkar alla individer i den. 

Detta gäller alltså framför allt i ämnet gehör där undervisningen, till skillnad från i ämnet 

notläsning, sker i grupp. 

Taube (2013) och Adler & Adler (2006) beskriver att vi ständigt strävar efter att förbättra 

vår egen och andras bild av oss själva, förbättra våra förmågor samt skydda oss emot 

misslyckanden. Då läroprocesser för med sig denna risk för misslyckanden, och då denna 

rädsla kan bli ett hinder, är en förutsättning för att studenterna ska kunna utvecklas att den 

sociala miljön är tillåtande när det kommer till misslyckanden, inte minst för att underlätta 
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för studenterna att acceptera sina egna misslyckanden (Adler & Adler 2006). 

Vi får veta att informant #4 upplever att det bildas en slags hierarki bland studenterna i 

vissa gehörsgrupper, och att läraren är delaktig i att skapa den. Detta, beskriver 

informanten, gör henne rädd att misslyckas, då hon oavsett var hon står i hierarkin kan 

förlora sin plats, och som nyss nämnts är rädsla för att misslyckas väldigt destruktivt i en 

lärsituation. 

Informant #1 har höga förväntningar på sig själv när det kommer till ämnet gehör. När de 

högt ställda förväntningarna inte införlivas, säger informanten, kopplar hon det till sitt 

dåliga självförtroende i gehör. Även informant #2 berättar om sina höga förväntningar på 

sig själv, fast i ämnet notläsning. Många av informanterna upplever också att lärarna i 

not- och/eller gehörsundervisningen ställer högt krav, och att de i det ena eller andra 

ämnet inte kan leva upp till dessa krav. Detta, berättar de, påverkar deras självförtroende 

negativt. Det kan tyckas uppenbart, men det är ändå en viktig sak att konstatera att ett 

dåligt självförtroende är dåligt för lärandet. 

Både lärare och studenter har en rollidentitet, läraren som lärare och studenten som 

student men båda som musiker. Den cirkelformade figuren på sidan 13 (figur 1) beskriver 

det intima samspelet mellan en lärares förväntningar på sina studenter, studenters 

förväntningar på sig själva och formandet av deras självbild, något som i förlängningen 

kan påverka deras självförtroende (Taube 2013, Maclellan 2013). 

Rigiditet hos läraren är en annan faktor som flera av informanterna beskriver påverkar 

dem och deras självförtroende negativt. Denna rigiditet yttrar sig, enligt informanterna, i 

att en lärare t.ex. inte anpassar lektionerna till studenternas individuella förutsättningar. 

Detta upplever tre av informanterna, #1, #2och #4 som negativt. 

Studenterna uttrycker ett behov av bekräftelse och förståelse från läraren sida, ett behov 

som ofta verkar vara otillfredsställt, vilket skapar rädsla att misslyckas, ångest och en 

känsla av otillräcklighet hos studenterna, Enligt Taylor & Hallam (2008) har vuxna, 

jämfört med barn, mer behov av emotionellt stöd i en lärandesituation, därför att vuxna 

har högre krav på sig själva, större ego och ett större intellekt som behöver stimuleras och 

underhållas. De är därför inte alltid trygga eller nöjda med att ha rollen som nybörjare, 
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vilket är rollen man får inför ny kunskap. Detta kan utgöra en bakomliggande orsak till 

den prestationsångest och det dåliga självförtroende som studenterna upplever i min 

studie. 

På en musikhögskola finns det en högre kompetens bland studenter i notläsning och gehör 

än vad det finns ute i samhället i övrigt, detta berör informant #1, #4 och #5 som jämför 

sig med sina klasskamrater och med studenter på skolan generellt. Informant #1 uttrycker 

hur detta påverkar henne negativt. Hon uppfattar att detta skapar förväntningar på henne 

hon inte kan leva upp till, vilket hon ser som en stor anledning till hennes dåliga 

självförtroende i ämnet (notläsning i detta fall). Informant #4 påverkas också negativt av 

sociala normer, men här kring gehör. När hon nu har slutat på MHM så har hennes 

självförtroende i gehör kommit tillbaka, och hon använder det regelbundet nu, men på en 

icke-teoretisk nivå. Hon känner inte längre pressen av förväntningar och normer från 

studenter och lärare på MHM eller från sig själv i relation till dem. Grupptryck är enligt 

Imsen när en grupp påverkar en eller flera av dess individer, oavsett om gruppen är aktiv 

eller passiv. Återigen är gruppen med och formar självförtroendet och självbilden hos 

studenterna (Imsen 2007 och Bouij 1998). 

Något jag har observerat i studien är att informanterna inte beskriver normer som negativa 

då det gäller de ämnen de anser sig behärska bra, och där de har bra självförtroende; där 

beskriver de i stället de upplevda normerna som lagom, dvs. de anses vara positiva eller 

så upplever de inga normer alls. T.ex. upplever informant #3 inga normer som påverkar 

honom själv i gehör, och informant #4 upplever att normerna är lagom när det kommer 

till ämnet notläsning. Dessa två informanter är också exempel på studenter som även 

upplever normer indirekt, dvs. igenom sina kompisar och medstudenter. 

Majoriteten av normer som träder fram i studien beskrivs som negativa av informanterna, 

trotts att jag i intervjuerna har varit väldigt tydlig med att lyfta perspektivet att normer 

kan vara såväl positiva som negativa. Som möjlig förklaring till detta tror jag att normer 

som begrepp har en negativ klang i dagens samhälle. Det kan mycket väl vara så att 

normerna påverkar informanterna både negativt och positivt, men att deras bild av normer 

som något negativt gör att de enklare kan sätta fingret på negativa än på positiva normer. 

I relation till detta är det värt att nämna Erin Wehr-Flowers studie (2006), där han sätter 
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de socio-psykologiska faktorerna som främsta orsak till studenters ångest och 

självförtroende. En skillnad är att resultaten i hans studie är starkt knutna till 

genusperspektivet, som är ett grundperspektiv där. Det är min övertygelse att det är viktigt 

att forska om skillnader mellan män och kvinnor och de bakomliggande orsakerna till 

dessa. Men då jag anser att det inte är eftersträvansvärt att rutinmässigt göra detta utan att 

tydligt motivera det, vilket jag inte kan i den här studien, har jag valt att inte ha med det. 

Alla informanter anser sig vara bra på det ena ämnet och sämre på det andra, med 

undantag för informant #3. Han anser sig vara bra på båda ämnena, en i studien ovanlig 

kombination, som i detta specifika fall grundar sig i att studenten redan före sina studier 

på MHM hade utvecklat ett bra gehör, som samtidigt är ovanligt till sin natur (pseudo-

absolut), och en god förmåga att läsa noter. Det kan förklaras med att informanten sedan 

tidig ålder har spelat och lyssnat på musik från musikgenrer som traditionellt är 

notbundna, som gospel och psalmer, såväl som mer gehörsbaserade genrer som 

rockmusik, och samtidigt regelbundet använt sig av både gehör och noter för att ta till sig 

ny musik. 

6.5 Flexibilitet, frihet och motivation 

Studenter verkar ha olika behov av frihet i musiken och i undervisningen. När man spelar 

efter noter finns det av naturliga skäl begränsningar, som när det t.ex. kommer till att fritt 

improvisera. Även om man tolkar väldigt mycket och arbetar med ett eget uttryck när 

man läser noter, så är mycket i musiken i många delar redan förutbestämd. Denna 

avsaknad av frihet verkar utgöra ett problem för informant #1 och #2, och är enligt dem 

en stor anledning till att de är omotiverade i ämnet notläsning. Improvisation var det som 

slog an hos informant #1 när hon hittade sin musikeridentitet i genrerna jazz och 

folkmusik på gymnasiet, och det är just avsaknaden av improvisation som gör att hon 

känner sig låst och omotiverad i ämnet notläsning. Även informant #2 känner sig bunden 

av noterna i notundervisningen, och känner att fokuserandet på notbilden är en utmaning 

i sig. Informant #2 uttrycker en liknande problematik kring gehörsundervisningen, där 

hon anser att läraren ofta är rigid i sina förväntningar av kunskap och förmågor knutet till 

ämnet och inte anpassar sig till henne som individ. Hon vill bli bemött på den nivå hon är 
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på. 

Behovet av frihet förefaller vara viktigt hos studenterna, och när det inte uppfylls skapas 

negativa effekter som direkt eller indirekt kan påverka lärandet. Upplevelsen av brist på 

av frihet kan bero på många faktorer, ämnet i sig kan t.ex. innebära ramar som kan verka 

begränsande, men även undervisningens upplägg och lärarens attityd kan påverka, vilket 

verkar vara fallet här. Det är också i linje med slutsatserna i Tarczynskas studie (2012), 

där hon kommer fram till att elever behöver mer frihet i skolan och att skolorna generellt 

tenderar att överorganisera undervisningen. 

Detta kan antyda att det t.ex. är själva strukturen i notundervisningen på MHM som 

hämmar studenten i fråga. Kan det vara så att notundervisning alltid är och måste vara 

uppstyrd eller finns det sätt att undervisa i notläsning på ett mer öppet och fritt sätt? Är 

det så att studier i notläsning inte passar alla individer, som t.ex. individer med behov av 

större kreativ frihet? Är rigiditet och avsaknad av individanpassning i ämnet gehör ett 

resultat av att det är gruppundervisning och inte individuell undervisning? I några av 

exemplen ovan uttrycker studenterna behov av mer frihet och flexibilitet i form av 

improvisation och individanpassning; kan detta vara vad som behövs för att lyfta 

motivationen för ämnena? 
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7. Slutsatser och tankar om framtida 

forskning 

En central och viktig aspekt som träder fram i studien är studenternas behov av en 

studiemiljö där det är tillåtet att misslyckas. Om detta beror på läraren, på medstudenterna 

i form av grupptryck, på studenten själv eller på missuppfattning i kommunikationen, kan 

denna studie inte svara på. Dock har läraren som formell ledare både möjlighet till och 

ansvar för att skapa ett tryggt klimat i undervisningen och i klassrummet. Sen har vissa 

studenter egna högt ställda krav på sig själva, vilket kan samverka med diverse sociala 

faktorer, en komplexitet som går bortom ramarna för denna studie. 

När det kommer till studenters individuella behov framstår det som önskvärt att 

lärsituationen utformas så att den i högre grad anpassas efter studenternas olika 

kunskapsnivåer och förmågor, och på så sätt främjar varje persons självbild och 

självförtroende, och därmed stödjer det musikaliska lärandet.   

Generellt verkar också normer och förväntningar vara viktiga faktorer som påverkar 

studenterna i deras studiemiljö, och effekterna av de negativa normerna och 

förväntningarna är speciellt tydliga i studien. 

Jag hoppas att min studie har kunnat bidra till att göra bilden lite klarare kring hur normer 

och självförtroende påverkar i en lärandekontext. Fokus i min undersökning ligger på 

musiklärarutbildningen, med det är min förhoppning att den kan bidra till att skapa 

förståelse för lärande även bortom den.  

Jag skulle vilja se fler liknande undersökningar, gärna inom ramarna för de olika 

utbildningarna på musikhögskolan: musiker och IE (instrument- och ensemblelärare) etc., 

och även komparativa undersökningar om skillnader mellan utbildningarna när det 

kommer till t.ex. normer och förväntningar. Mer genomgripande intervju- och 

observationsstudier kring musikundervisning skulle kunna ge en djupare förståelse av 

samspelet mellan de faktorer som ligger bakom utformandet av självbild, självförtroende 

och rollidentitet, samt hur man bäst skapar en sund lärsituation vid musikaliskt lärande 
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där dessa faktorer bättre tas i beaktande. Det är ändå min förhoppning att denna studie 

kan utgöra ett litet bidrag i denna riktning.
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Intervjumall 

Grundfakta: 

Namn:     Ålder:   Juridiskt kön: 

Årskurs/linje:   Huvudinstrument  

 

Frågor/frågeområden: 

Historisk och identitet: (5 min): 

 När började du spela ett instrument/sjunga samt musicera? 

 Vilken musiktradition kommer du ifrån? 

 Vilket/vilka instrument behärskar du bäst? 

Gehör och noter generellt: (7 min): 

 Hur ser du på noter (notläsning/nedteckning) och gehör? Funktion? 

Motsats/likhet? Centralt i musiken? Kan kunskap korsbefruktas mellan 

ämnesområdena? 

självbild gehör och noter: (10 min): 

 Hur ser du på ditt gehör? Känner du dig trygg eller osäker? Hur ser du på din 

utveckling under exempelvis studietiden vid Musikhögskolan inom ramen för 

gehör och notläsning? 

 Hur ser du på din notläsning/nedteckning? Känner du dig trygg eller osäker? 

Hur ser du på din utveckling här? 

Normer och förväntningar: (10 min): 

 Upplever du normer på MHM kopplat till noter och gehör? Hur ser de isf. ut? 

Upplever du att de påverkar dig? isf. hur? 

 Vad finns det för förväntningar, både formella och informella (dvs. utöver vad 
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som formellt krävs i kursplan och styrdokument), i ämnena gehör och not-

(huvudinstrument)? Hur ser isf. dem ut? Upplever du att de påverkar dig? 

Hur? 

 

Utvecklande frågor: 

När kände du dig mest osäker/trygg?    

Råd till dig själv? Drömläget?  

Beskriva det med metafor?   

Beskriv en typisk... 

Vad skulle du vilja ändra på?   

Skillnad mellan...? 


