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Abstract 

Title: Reflections on rehearsing and musical studying- piano teachers views on playing by ear 

and note reading on music gymnasium.  

 

The study aims at compiling the views of experienced piano teachers at gymnasium in matters 

of playing music, hearing based and/or by reading music. All participants in the study teach 

mainly in hearing-based genres such as jazz and rock/pop. The study is using qualitative 

interviews. The aim is to find out the teachers views about which use their students may have 

of hearing based compared to note reading in their playing. The study aims to examine the piano 

teachers view on note reading and hearing based playing in hearing-based genres such as jazz 

and rock/pop and the balance between the two. The study also examines the teachers view on 

the knowledge requirements of the Swedish National Agency of Education (2011) concerning 

note reading and music hearing. The study also examines the role of hearing based and note 

reading playing in a time where students have access to digital tools.   

 The study examines literature from Schenck (2000) among others who writes about the use 

in students having an I-can-feeling. The literature chapter also goes through the knowledge 

requirements of the Swedish National Agency of Education (2011) regarding note reading and 

playing by ear.  

 The study finds that all the participants consider note reading and music hearing are 

important and relevant for their students who play jazz and rock/pop. Digital tools however are 

in their view influencing their student’s incentive to learn note reading and improve musical 

hearing. This could possibly be explained by Schenck’s (2000) I-can-feeling. 

  

 Keywords: Note reading, music hearing, gymnasium, piano, digital tools. 
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Sammanfattning 

Titel: Instuderingsfunderingar- pianolärares syn på gehör och notläsning på estetiska 

programmet 

 

 

Följande studie strävar efter att sammanställa uppfattningar och insikter hos erfarna pianolärare 

på gymnasium i frågor kring gehör och notläsning. Samtliga informanter undervisar främst i 

gehörsmusik som jazz och rock/pop. Studien använder sig av kvalitativa intervjuer Målet är att 

ta reda på lärares syn på nyttan deras gymnasieelever har i ett starkt gehör och i 

notläsningskunskaper. Studien undersöker pianolärares uppfattning av vikten av gehör och 

notläsning vid musicerande på gymnasium i jazz och rock/pop-genrer och balansen mellan 

dessa. Studien undersöker också pianolärares perspektiv på Skolverkets (2011) kunskapskrav 

gällande noter och gehör. Studien undersöker även notläsningen och gehörets roll som 

instuderingsmetod i en tid där elever har tillgång till digitala verktyg.  

Studien går igenom litteratur från bland annat Schenck (2000) som skriver om nyttan i att 

eleven har en jag-kan-känsla. Litteratur-delen tar även upp de delar ur Skolverkets (2011) 

kunskapsplan som berör gehör och notläsning. 

Undersökningen kommer fram till att samtliga informanter anser att både notläsning och 

gehör har en fortsatt viktig roll hos pianoelever i jazz och rock/pop. Digitala verktyg, menar de, 

är dock något som påverkar elevers motivation till att utveckla sitt gehör och sina 

notläsningskunskaper. Detta skulle bland annat kunna förklaras med Schencks teorier om jag-

kan-känslan. 

  

 

Nyckelord: Notläsning, gehör, gymnasium, piano, digitala verktyg. 
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1. Inledning 

Skälen till jag är intresserad av synen på gehör och notläsning hos pianolärare i gehörs-genrer 

på gymnasium kommer främst från två egna upplevelser. Dels mina egna upplevelser som 

pianoelev på kulturskola och på gymnasium, dels också från min VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) som lärare på gymnasium. Min upplevelse är att det finns elever som föredrar att 

musicera på gehör. Dessa elever upplever att de spelar bättre utan noter och att noter är inget 

för dem.  

  

När jag gick i lågstadiet sökte jag till Oskarshamns kulturskola för att få pianolektioner. Kön 

var lång och när jag till slut fick en plats gick jag i mellanstadiet. Vid det laget hade jag redan 

hunnit lära mig en del pianostycken på egen hand och på gehör. När jag sen blev undervisad på 

kulturskolan hade läraren ett stort fokus på notläsning. Eftersom jag redan kunde spela stycken 

på gehör upplevde jag att noterna var ett hinder snarare än ett verktyg. Det var roligare att spela 

på gehör och jag spelade bättre utan noter. Min förvirring angående noter fortsatte in i 

gymnasiet på Oskarshamns estetlinje med musikinriktning. Pianolärare där hade en bakgrund 

som klassisk pianist och han tog sig an även gehörsmusik som jazz och rock med hjälp av noter. 

Även detta upplevde jag som ett hinder eftersom jag tidigt bildade uppfattningen att rock och 

jazz bör spelas på gehör eller på sin höjd med not på låtform och ackord enbart. Denna 

uppfattning gick jag delvis ifrån när jag fortsatte musikstudierna på Skurups Folkhögskola, där 

noter behandlades som ett verktyg bland många andra. När jag nu har gått snart fem år på 

Musikhögskolan i Malmö är jag övertygad om att noter har en viktig funktion även för musiker 

inom gehörs-genrer såsom rock och jazz.   

Under mina VFU-praktiker har jag dock funnit det svårt att motivera för mina elever varför 

de bör lägga många timmar på att lära sig noter. De upplever, som nämnt innan, att de är bättre 

musiker när de är fria från noter.  

Suzuki (1969) har i sin metod ett fokus på att lära elever spela innan de lär sig läsa musik. 

Schenck (2000) fortsätter i samma anda när han skriver ett citat från den amerikanska 

folksångaren, Pete Seeger, “skulle du någonsin lära ett litet barn läsa innan det kunde tala?”.  

Jag har nu tre egna pianoelever privat som alla har ett starkt gehör. Målet med mitt 

examensarbete är att undersöka vad olika pianolärare anser om värdet i att lära ut notläsning till 

sina elever. Detta, hoppas jag, kommer göra mig till en bättre och mer medveten pianolärare. 

Samtidigt hoppas jag att andra instrumentalpedagoger ska få underlag, genom mitt 
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examensarbete, till att själva reflektera över vad de anser är viktig och relevant kunskap för sina 

elever.  

  Studien strävar efter att svara på hur pianolärare med lång erfarenhet i ämnet anser om 

notläsningens roll och vikt för sina pianoelever. Detta både i förhållande till kursplanen såväl 

som till elevernas framtid som utövande pianister. Den försöker sammanställa olika synsätt för 

att skapa en plattform för reflektion och utveckling av den enskilda 

instrumentalundervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att förklara och hitta lösningar på två frågeställningar. Bådafrågeställningar 

utgår från perspektivet hos pianolärare på gymnasiet i gehörs-genrer som jazz, rock och pop. 

Respondenterna undervisar i en eller flera av kurserna: Instrument eller sång 1, Instrument eller 

sång 2 och Instrument eller sång 3. 

  Studien strävar efter att bilda sig en uppfattning om lärares bild av notläsning och gehör som 

verktyg för elever. Alltså som ett verktyg som de ska kunna ha nytta av även utanför/efter 

skolan i professionella och/eller amatörmässiga musikaliska sammanhang. 

 

 

A) Hur ser pianolärare på nyttan i gehör och i notläsning som verktyg och som metod för 

instudering och hur motiverar de eleverna till att utveckla dessa instuderingsmetoder? 

 

B) Hur ser pianolärare på Skolverkets (2011) kunskapskrav gällande gehör och notläsning? 
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3. Litteratur 

Den här delen av texten kommer behandla den litteratur och tidigare forskning som 

examensarbetet utgår ifrån. Kapitlet delas in i tre övergripande rubriker. Den första delen går 

igenom litteratur som ger perspektiv på noter och på gehör. I den andra delen går studien 

igenom faktorer för elevers musikaliska lärande såsom motivation.  

  

  

3.1. Noter och gehör 

För att bilda en uppfattning om gehörets och noternas roll i genrerna rock, pop och jazz strävar 

den här delen av kapitlet efter att klargöra vad forskningen säger om dessa teman.  Studien är 

som nämnt tidigare inriktad på det den väljer att kalla för gehörs-musik med en fokus på just 

jazz, pop och rock. Att dessa genrer kan benämnas som gehörs-genrer kan motiveras genom 

Lilliestams (1995) bok Gehörsmusik. Lilliestam förklarar att dessa genrer har ett ursprung i ett 

musicerande på gehör. Jazz, pop, och rock kan noteras och kan skrivas efter noter men den 

komponeras och musiceras främst på gehöret menar Lilliestam.  

Lilliestam (1995) beskriver två olika slags instuderingsmetoder. Gehör och notläsning. 

Lilliestam skriver att den som inte kan spela utan noter beundrar gehörsspelaren. Tvärtom 

stämmer också att gehörsmusikern beundrar den som kan spela efter noter. Man glorifierar den 

kunskap man själv saknar. Det finns samtidigt också en risk att man ser ner på den andres 

kunskap. Att förespråka sitt eget sätt att musicera och att som följd förkasta andra sätt att 

musicera. Det vill säga att man som gehörsspelare kan komma att se ner på notbaserade musiker 

för deras beroende av noter. Eller notläsare som ser ner på gehörsspelare för att de inte kan läsa 

noter. Det är dock viktigt att poängtera, vilket Lilliestam också gör, att många musiker är både 

gehörsmusiker och notläsare. Det ena behöver inte utesluta det andra utan man kan som musiker 

ha nytta av både gehör och noter.  

 

3.1.1. Gehörsmusiken 

Lillistam (1995) väljer att benämna den musik som man spelar, skapar och sprider utan hjälp 

av noter för gehörsmusik. Han menar att den absoluta merparten av världens musik är just 

gehörs-musik. Lilliestam går igenom genrer som jazz, folkmusik, blues och rock. Han 

poängterar att man inom dessa genrer i regel komponerar musik utan att förhålla sig till notation. 



15 
 

Lilliestam fortsätter att det faktum att en musikkultur saknar skrift, som notation, kan möjligtvis 

ha en stor inverkan på hur musikkulturen ser ut. Motsatsen gäller då också att det faktum att en 

musikkultur är notbunden kan ha en påverkan på hur musikkulturen ser ut eller kanske snarare 

hur den låter. Tydliga drag för musik från en oral tradition är dock svåra att specificera eftersom 

det också finns så många andra faktorer som påverkar hur en musikkultur låter. Andra faktorer 

som kan påverka en musikkultur är saker som sociala förhållanden, musikers mentalitet, kultur 

i stort och liknande. Det finns helt enkelt för lite forskning på hur notskriftens frånvaro påverkar 

en musikkultur menar Lilliestam. Han fortsätter och poängterar att saker som tal, sång och 

musicerande är primära i förhållande till tal och skrift. Alltså att noter behöver klingande musik 

för att ha ett verkligt syfte men klingande musik är inte på samma sätt beroende av noter. Tal, 

sång och musicerande kan uppstå utan skrift men däremot gäller inte det omvända menar 

Lilliestam. 

Lilliestam (1995) förklarar att gehörsmusiken inte är teorilös. Den musiker som inte kan läsa 

noter har andra ingångar i tänkande kring musik. Andra sätt att förstå musik. Lilliestam föreslår 

till exempel att gehörsmusiker har mer praktisk kunskap som utgår ifrån fysisk handling.  

Gehörsmusicerandet har i princip alltid legat utanför den etablerade akademiska 

kulturtraditionen förklarar Lilliestam (1995). Därför tenderar gehörsmusicerandet att inte 

uppmärksammats i pedagogiska sammanhang till samma grad som det notbaserade 

musicerandet. Lilliestams bok skrevs alltså 1995 och hans kommentarer är såklart kopplade till 

hans samtid. Om Lilliestam har en annan bild av gehörsmusikens nuvarande plats i den 

etablerade akademiska kulturtraditionen framkommer såklart inte. Lilliestams skildring är dock 

ändå av stort intresse eftersom den fångar den miljö i vilket studiens informanter växte upp och 

lärde sig musicera.  

 

3.1.2. Notbunden tradition 

Lilliestam (1995) beskriver den notcentrering som han menar att vi har i västerländsk musik. 

Notskriften, menar Lilliestam har spelat en helt grundläggande roll för den västerländska 

musikkulturen. Notskriften har haft många fördelar. Den har bland möjliggjort för musik att 

spridas på ett sett som annars inte varit möjligt. Vidare är den västerländska musikkulturen så 

präglad av notcentrering att noterad musik har blivit norm för all musik och det har blivit svårt 

att tänka sig musik utan noter, menar Lilliestam. Detta innebär bland annat, enligt Lilliestam, 

att en vanlig föreställning är följande: att kunna musik är detsamma som att kunna noter och 

musikteori. Noter har alltså enligt Lillestam haft en betydande roll i den västerländska 



16 
 

musiktraditionen. I samma tema förklarar Bjørkvold (1991) att det finns musiker som är verkligt 

notbundna. Dessa musiker klarar alltså inte av överhuvudtaget att musicera utan noter.  

 

3.1.3. Noter inom gehörsbaserade genrer 

Följande del redovisar litteratur som beskriver notläsningens roll inom gehörs-baserade genrer 

som jazz, rock och pop.  

  Bjørkvold (1991) skriver om noter inom genrer som norsk folkmusik och jazz. Han menar 

att det finns delar i musiken man hör som inte kan fångas i en notskrift. Musikens kärna och 

fullgångna utförande, menar han, överträffar alltid notbildens stilisering. Bjørkvold förklarar 

vidare att låtens själ och rytmiska detaljer är nedärvd i gehörstraditionen, inom norsk folkmusik. 

Lilliestam (1995) ger ett intressant perspektiv på noternas roll inom en genre som rock. Han 

förklarar att rock-genrer i huvudsak är gehörsbaserade. Musiker inom dessa genrer kan ofta inte 

spela alls spela efter noter. Lilliestam förklarar dock vidare att de rockmusiker som faktiskt kan 

läsa noter och förstår musikteori kan ta ett band till en ny nivå. Har ger exempel på musikern 

Gareth Hudson som ursprungligen är en klassiskt skolad pianist. När denne gick med i bandet 

som skulle bli The Band så uppges han ha tagit bandets musik till en ny nivå. Detta tack vare 

hans notläsningskunskaper och förståelse för musikteori. Att förhålla sig till notläsning ser inte 

Lilliestam som en traditionell metod inom rock. Snarare föreslår Lilliestam att detta är en 

situation där rock-musiker tar inspiration från klassisk musik. Lilliestam föreslår alltså att noter 

inom rock kanske främst är relevant just när rock-musiker tar inspiration från klassiskt.  

 

3.1.4. Digitala verktyg 

Relativt nytillkomna verktyg för instrumentinlärning är digitala verktyg. Dessa kan vara olika 

typer av inspelningsteknik eller hemsidor som Youtube. Synthesia är ett vanligt förekommande 

digitalt verktyg. Därför följer en kort förklaring av Synthesia nedan. 
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Synthesia (synthesia.com) är ett program som gör det enklare att lära sig nya stycken för de 

som inte har kunskaper i notläsning. Ofta använder sig elever av hemsidan youtube.com för att 

få tillgång till filmer på stycken i programmet Synthesia. Programmet gör att musiken blir 

visuell på ett sätt som kringgår noter. Synthesia ser ut så här: 

 

 Figur 1. Skärmdump av Synthesia. 

 

 

3.2. Musikaliskt lärande 

Delen om musikaliskt lärande går igenom faktorer som påverkar elevernas inlärning och 

utveckling av gehör och notläsning. Den här delen kommer gå igenom musikalisk inlärning. 

Kopplat till musikinlärning är också temat motivation. Senare i studien kommer vi gå igenom 

informanternas syn på elevers motivation till att lära sig läsa noter och till att utveckla sitt gehör. 

Det är därför intressant att gå igenom olika tankar kring motivation.   

 

3.2.1. Elevers motivation 

Pink (2009) delar in motivation i två delar. Inre motivation och yttre motivation. Inre motivation 

är helt enkelt den motivationen som kommer inifrån. När man som musiker lär sig eller spelar 

igenom ett stycke eller övar på en teknisk övning av den enkla anledningen att det är 
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stimulerande, givande, kul eller intressant så drivs musikern av sin inre motivation. Yttre 

motivation får man genom yttre motivations-faktorer som belöningar och tvång. Detta kan till 

exempel vara att öva på ett stycke som man får betalt för att spela eller kanske tvång när 

föräldrar tvingar sitt barn till att musicera. Pink skriver om det han kallar piskor och morötter. 

Alltså krav och belöningar som ett verktyg för att motivera. Pink förklarar att krav och 

belöningar riskerar att ge en motsatt effekt alltså att de hämmar motivation.  

Schenck (2000) skriver om hur jag-kan-känslan kan ha stor påverkan på elevers motivation. 

Jag-kan-känsla syftar på att elever upplever att de är kompetenta i det de tar sig an. Schenck 

menar att brist på jag-kan-känsla är ett av de vanligaste skälen till att elever slutar på sitt 

instrument. Även Hallam (1998) skriver om jag-kan-känslan och förklarar att det är en viktig 

faktor för elevers motivation. Vidare i samma spår förklarar Schenck (2000) vikten i att ens 

lärande känns roligt och tillfredställande. Lust och självmotivation är en förutsättning för all 

sund inlärning, menar Schenck. 

 

3.2.2. Musikinlärning 

Suzuki (1969) drar paralleller mellan instrument-inlärning och språkinlärning. Han ger exempel 

på barn som lär sig språk med komplicerade språk-regler och mönster vid en tidig ålder. 

Schenck (2000) förklarar dock att det inte handlar om att den som är bra på att lära sig språk 

nödvändigtvis har lätt för musik. Det intressanta menar Schenck (2000) är snarare att barn tycks 

ha lättare för att ta till sig kunskap vid en tidig ålder än de har när de blir äldre. Schenck (2000) 

hänvisar till forskning av Nauclér (1995) på att barn har svårare att lära sig ett andraspråk efter 

att de fyllt 6 år. Förmågan att lära sig ett nytt språk blir sedan tydligt försämrad efter 12-

årsåldern.  

Schenck (2000) förklarar i sin bok Spelrum att det är ett stort ansvar att vara musiklärare. 

Schenck (2000) menar att instrumentallärare är ofta den enda eller åtminstone den viktigaste 

“musikauktoriteten” som eleven möter under en vecka. Han förklarar vidare att 

instrumentallektionerna präglar elevernas attityd till musik och musicerande för resten av livet. 
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3.3. Skolverkets läroplaner 

I den här delen går examensarbetet igenom Skolverkets syn på kunskaper i gehör och i 

notläsning. Fokus ligger på Skolverkets läroplaner för kurserna instrument och sång 1, 

instrument och sång 2 och instrument och sång 3. Arbetet väljer att fokusera på dessa kurser 

eftersom pianolärare på gymnasium undervisar i just dessa. I delen med bilagor går det att läsa 

alla de delar i nämnda kurser som gäller gehör och notläsning. I följande del kommer en 

sammanfattning på just detta.  

  

3.1.1. Instrument eller sång 1 

I det centrala innehållet för kursen Instrument eller sång 1 är en av punkterna spel eller sång 

efter noter och på gehör (Skolverket, 2011). I kursen finns bland annat kunskapskrav på att 

eleven kan återge på gehör och ta ansvar för instudering på ett tillfredställande sätt. I kursen 

nämns a-vista-läsning endast som ett krav för betyget A.   

  

3.1.2. Instrument eller sång 2 

I det centrala innehållet för kursen Instrument eller sång 2 är en av punkterna spel eller sång 

efter noter och på gehör (Skolverket, 2011). Detta är samma formulering som i det centrala 

innehållet i den tidigare kursen Instrument eller sång 1. Här efterfrågas inte längre att eleven 

ska kunna spela på a-vista-. Notläsning nämns i stället endast som en musikalisk 

instuderingsmetod.  

  

3.1.3. Instrument eller sång 3 

I det centrala innehållet för Instrument eller sång 3 nämns varken noter eller gehör specifikt. 

Däremot nämns musikaliska instuderingsmetoder som en av punkterna. Här ligger fokus i att 

låta eleven använda sig av de instuderingsmetoder som är relevanta för den i dennes 

musicerande. 

 

3.1.4. Sammanfattning av läroplanen 

Skolverkets läroplan (2011) nämner både noter och gehör som kunskapskrav i kurserna 

Instrument eller sång 1 och Instrument eller sång 2. Här är det alltså nödvändigt för eleven att 

denne både lär sig noter och utvecklar sitt gehör. Det framgår dock inte exakt vad Skolverket 
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syftar på när de skriver noter. I begreppsförklaringen längst ner på studien går vi igenom det vi 

kallar för form-plank och noter och hur vi i denna studie valt att uppfatta dessa två. Huruvida 

lärare uppfattar form-plank som noter är något studien strävar efter att ta reda på eftersom. Den 

funderingen är inkluderad i den av studiens frågeställningar som syftar på lärares uppfattningar 

av Skolverkets (2011) kunskapskrav. Skolverket nämner inte noter eller gehör om kursen 

Instrument eller sång 3. I stället nämns instudering. Här håller Skolverket öppet för vilken typ 

av instuderingsmetod eleven använder sig av. Här vill kanske Skolverket hålla det så pass öppet 

så att eleven ska kunna hitta sin egen väg. Det går kanske att göra tolkningen att i kurs 3 har 

eleven möjlighet att alltmer förlita sig på digitala verktyg som instuderingsmetod om den skulle 

vilja det.   

 

3.1.5. Skolverkets bedömningstöd 

I Skolverkets (2012) bedömningsstöd finns hjälp och stöd för lärare i hur de bör förhålla sig till 

kursplanen. Här finns det ett bedömningsstöd som är särskilt inriktat på musik-ämnena. 

Skolverket redovisar i sitt bedömningsstöd forskning som ligger som grund för läroplanernas 

konstruktion. Här hänvisar Skolverket bland annat till forskning av Deci, Koestner och Ryan 

(1999) som visar på att materiell eller verbal belöning ofta kan minska intresset för det man blir 

belönad för. De fortsätter att det finns en risk att frågan i musikämnet blir hur man ska spela för 

att få högsta betyg snarare än hur man ska spela för att det ska låta bättre.  

Skolverket (2012) förklarar också att kursplanen skiljer på kunskapskraven och på det 

centrala innehållet. I det praktiska undervisningsarbetet och bedömningsarbetet ska läraren och 

eleven sträva efter att fylla kunskapskraven fortsätter Skolverket.  

 Formuleringar i kunskapskraven är aldrig helt tydliga i sig. Ord och meningar kan tolkas på 

otaliga sätt förklarar Skolverket (2012). De förklarar vidare att här har läraren tolkningsrätt. 

Läraren får dock inte bryta mot skollagen eller mot läroplanens allmänna delar. 

 

3.1.6. Gemensamma utgångspunkter 

Avslutningsvis på litteratur-kapitlet vill studien kort gå igenom det som kallas för gemensamma 

utgångspunkter. Det kan komma att vara intressant när vi till slut går igenom studiens resultat. 

För att ta hänsyn till hur gemensamma utgångspunkter kan göra att informanterna kan komma 

att ge, för varandra, liknande svar kommer här en kort genomgång av just gemensamma 

utgångspunkter. Sven Åberg (2008) tar i sin doktorsavhandling upp Kuhns (1979) beskrivning 

av att en krets av forskare kan förenas av ett paradigm. Alltså ramar och regler de tar för vana 
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att förhålla sig till. Forskare, förklarar Åberg, utgår från en praxis de tränats in i och det tankesätt 

som förmedlas under deras utbildning. 

 

 

3.4. Sammanfattning av litteratur 

Studien kommer beskriva genrerna pop, rock och jazz som gehörsmusik. Detta har sin 

utgångspunkt ifrån Lilliestam (1995) som beskriver hur dessa genrer har sin grund i en 

gehörsbaserad tradition. Dessa genrer utövas fortfarande främst på gehör, menar Lilliestam. Det 

blir allt vanligare att även dessa genrer noteras men Lilliestam poängterar att de har sin grund i 

att gehörsbaserat musicerande. 

 Detta kapitel har gått igenom noter och gehör. Vilken roll dessa två har i det vi väljer att 

kalla för gehörsmusik samt vad dessa två har för kännetecken och vad de kan bidra med för 

musik i allmänhet. Digitala verktyg har också nämnts. Här har vi främst gått igenom ett särskilt 

digitalt verktyg det vill säga Synthesia. Digitala verktyg är precis som noter en visualisering av 

musik. Ett sätt att läsa musik. Digitala verktyg tas upp särskilt eftersom det kom att visa vara 

av särskild betydelse i resultat-delen.  

 Det är alltså, som nämnt tidigare genom Lilliestam (1995), inte så att man som musiker 

behöver vilja antingen gehör eller notläsning. Den ena behöver inte utesluta det andra utan man 

kan som musiker ha nytta av både gehör och noter. Det studien dock försöker belysa är vilka 

roller gehöret och notläsningen har traditionellt inom jazz, rock och pop men dels också i musik 

i allmänhet. Studien vill också beskriva de olika fördelarna och nackdelarna i de båda 

metoderna. Samt vilka fördelar och nackdelar man kan ha om man endast förlitar sig på den 

ena eller den andra av dessa två.  
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4. Metod 

I detta kapitel diskuteras metodiska överväganden och val av metod för datainsamling. Här 

beskrivs metoden för datainsamling kopplat till litteratur om forskningsmetoder. I denna del 

finns även en beskrivning av studiens informanter och hur urvalet av studiens informanter gick 

till. 

  

  

4.1. Metod för datainsamling 

Jag strävar efter att ta reda på vad erfarna pianolärare anser om av notläsningkunskaper hos sina 

elever. Lärarnas tankar och åsikter står därmed i studiens fokus. Eftersom lärarnas åsikter står 

i fokus blir det logiskt att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod. Detta eftersom 

kvalitativa metoder, enligt Byrman (2011) ger utrymme till att fokusera på informanternas, i 

det här fallet pianolärarnas, tolkningar av verkligheten. 

  

  

4.1.1. Kvalitativ intervju 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer som metod. Pianolärare som undervisar på gymnasium 

kommer vara respondenter. I kvalitativa intervjuer är den intervjuades ståndpunkt av högst 

intresse (Bryman, 2011). Kvalitativ metod lägger en vikt vid ord när den samlar in data. Den 

tar, enligt Bryman, avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt. Den lägger i stället vikt vid hur individen tolkar och uppfattar sin verklighet 

(Bryman, 2011). 

Det finns, enligt Bryman (2011), två olika former av kvalitativa intervjuer. Dessa är 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.  Ostrukturerade intervjuer tenderar enligt 

Bryman (2011) att likna vanliga samtal. Här har intervjuaren kanske bara förberett en fråga för 

att sen se vart respondenten tar konversationen. I den semistrukturerade intervjun däremot, 

förklarar Bryman (2011) att det finns mer utrymme att planera frågor i förväg i jämförelse till 

den ostrukturerade. I både den ostrukturerade och den semistrukturerade intervjuformen är 

processen flexibel förklarar Bryman (2011). Studien strävar efter att svara på ett antal konkreta 

frågor. Eftersom studien bygger på att samla upp pianolärares svar på just dessa frågor blir det 

rimligt att använda sig av den semistrukturerade kvalitativa intervjuformen. 
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4.1.2. Urval av informanter 

Studien strävar efter att hitta informanter som uppfyller kriterierna: gymnasielärare i piano, med 

fokus på gehörs-genrer såsom jazz, blues, pop och rock. För att lokalisera informanter som 

uppfyller dessa krav kommer studien höra sig fram bland studenter och lärare på 

Musikhögskolan i Malmö. De potentiella informanter som uppfyller kraven blir förfrågade över 

e-mail eller telefon om de vill delta.   

  Deltagare för studien var tre lärare som undervisar eller har undervisar på gymnasium i en 

eller flera av kurserna Instrument eller sång 1, 2 och 3. Samtliga deltagare undervisar främst i 

gehörs-genrer som jazz och pop/rock. För att hjälpa läsaren att följa resonemangen hos enskilda 

deltagare tilldelas varje deltagare en siffra. Vi har alltså deltagare 1,2 och 3. Samtliga deltagare 

är män. Detta beror helt enkelt på att jag inte har fått kontakt med några kvinnliga pianolärare 

i jazz och rock/pop. 

  

Deltagare 1 

Undervisar och har undervisat i kurserna Instrument eller sång 1,2 och 3 med över 5 års 

erfarenhet i detta. Är sen tidigare känd för skribenten av examensarbetet. 

  

Deltagare 2 

Har tidigare undervisat i kurserna Instrument eller sång 1,2 och 3. Är sen tidigare känd för 

skribenten av examensarbetet. 

  

Deltagare 3 

Undervisar i kurserna Instrument eller sång 1,2 och 3 med över 5 års erfarenhet i just detta. 

 

  

  

4.1.3. Utformning av intervju 

Intervjuerna gjordes på distans över Zoom. Bryman nämner telefonintervjuer, vilket kan 

uppfattas som snarlikt intervju över Zoom.  Intervju över telefon, menar han, är en intervjuform 

där respondenten kan bli mer benägen att svara på känsliga frågor. Den vetskapen är relevant 

om respondenterna skulle uppfatta det som känsligt att prata om sin syn på vikten av kunskaper 

i notläsning. Dessa intervjuer spelas in med enbart ljud. Bryman (2011) skriver att program kan 

användas som transkriberar ljudfiler automatiskt. Han fortsätter dock att dessa kan visa sig 
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opålitliga till en viss mån och bör inte förlitas på fullständigt. Dock understryker han att 

mjukvara förbättras hela tiden. 

Enligt Kvale och Brinkmann (1997) bör intervjufrågorna vara öppna och ge en möjlighet till 

att ställa följdfrågor. Bryman (2011) förklarar därtill att det är önskvärt, under kvalitativa 

intervjuer, att intervjun tillåts röra sig i olika riktningar. Detta menar Bryman (2011) ger en 

kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant.  

Inför intervjun påminner Bryman (2011) om att formulera intervjufrågor på ett sätt så att de 

svarar på undersökningens frågeställningar. Han fortsätter även med rekommendationerna att 

anpassa sitt språkbruk efter personen som blir intervjuad och att inte ställa ledande frågor. 

Svensson och Starrin (1996) påminner om vikten att den som intervjuar är flexibel. De menar 

att den som intervjuar bör ställa följdfrågor som är anpassade efter respondentens tidigare svar. 

Även Bryman (2011) påminner om vikten i att ställa följdfrågor. Svensson och Starrin (1996) 

förklarar även att det är viktigt att den som intervjuar är påläst på ämnet som det intervjuar om 

innan intervjun äger rum. Det är alltså rimligt att samla på sig och läsa så mycket litteratur som 

möjligt innan intervjuerna äger rum. 

  

  

 

4.1.4. Intervjuguide 

Intervjun delas in i två delar. Del 1 fokuserar på att undersöka lärarens syn på notläsning, 

lärarens upplevelse av elevens syn på notläsning och hur läraren förhåller sig till Skolverket 

(2011) gällande notläsning. Del 2 undersöker lärarens syn på gehör, lärarens bild av elevens 

syn på gehör och hur läraren förhåller sig till Skolverket gällande gehör. Intervjufrågorna 

strävar efter att svara på examensarbetets forskningsfrågor.  

 Del 1 inleds med frågor om hur lärare arbetar med att utveckla sina elevers notläsning. 

Intervjun går sedan vidare med att fråga om faktorer som kan påverka elevers motivation till 

att utveckla sina notläsningskunskaper. Del 1 går sedan vidare med att fråga om deltagares bild 

av vilken nytta de har av notläsning utanför och efter skolan. Alltså som framtida musiker i 

gehörs-genrer som jazz och rock/pop i professionella och/eller amatörmässiga musikaliska 

sammanhang. Första delen av intervjun avslutas med att fråga deltagarna om deras tolkning av 

vad Skolverket (2011), i sina kunskapskrav, definierar som noter. 

Del 2 är inriktad på deltagares syn på gehör i olika sammanhang. Delen inleder med att fråga 

om hur deltagare går till väga för att utveckla sina elevers gehör. Sen går intervjun vidare med 
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frågor om elevers motivation till att utveckla sitt gehör. Deltagare får frågor på om de upplever 

att elever anser att gehör är något som faktiskt går att utveckla. Deltagare får också svara på hur 

de kan gå till väga för att motivera elever till att utveckla sitt gehör. Avslutningsvis får deltagare 

frågor om vad de anser om gehöret som verktyg efter och utanför skolan vid musicerande i 

gehörs-genrer som jazz och rock/pop i professionella och/eller amatörmässiga sammanhang. 

  

  

4.1.5. Att sortera data 

Studien använder sig av teoretiskt urval i enlighet med Brymans (2011) förklaring av begreppet, 

som i sin tur refererar till Glaser och Strauss (1967) och Strauss och Corbin (1998). Detta för 

att kategorisera och förklara hur ömsesidiga kategorier kan ingå i en teori (Bryman, 2011). 

 Bryman (2011) förklarar att det är av vikt, inom den kvalitativa forskningen, att man som 

forskare är medveten om att personliga åsikter kan påverka undersökningen. Det är av vikt att 

man medvetet arbetar för att hindra och/eller minska förekomsten av detta.  

För att analysera data använder sig studien av det Bryman (2011) kallar tematisk analys. 

Tematisk analys går igenom intervjusvaren och sätter dem i kategorier. På så sätt kan studien 

hantera en mängd respondenter och jämföra deras svar. Tematisk analys innebär att man som 

undersökare av data kan se tendenser hos de olika respondenterna.   

  

  

4.2. Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar att det finns en risk att den som blir intervjuad har svårare att prata 

öppet när den vet att den blir inspelad. För att få så öppna svar som möjligt bör informanterna 

vara avspända fortsätter Bryman (2011). Detta kan intervjuaren uppnå bland annat genom att 

studiens undersökare samtalar informellt med respondenter innan intervju påbörjas. 

  

4.2.1. Validitet  

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om ifall intervjufrågorna är konsekventa med studiens 

forskningsfrågor. Alltså att forskningsmetoden strävar efter att undersöka det studien har i 

avsikt att undersöka. Studien gör detta genom att utgå från studiens forskningsfrågor vid 

utformning av intervjuguide. Intervjuguiden delas även in i två delar. En med fokus på gehör 
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och en med fokus på notläsning. Bidrar det till studiens tillförlitlighet att intervjun är uppdelad 

i två motsvarande delar.  

   

4.2.2. Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet syftar på att resultatet bör kunna återskapas oberoende på vem 

återskapar undersökning (Bryman, 2011). Detta bygger, enligt Bryman, i grunden på 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. En faktor som kan riskera att påverka studiens 

reliabilitet är det faktum att personen som utför studien har en bakgrund i gehörsmusicerande 

och desto mindre erfarenhet av musicerande efter noter. Detta skulle kunna innebära att studiens 

undersökare ställer frågor och följdfrågor utifrån sina egna intressen och erfarenheter vilket 

riskerar att påverka studiens reliabilitet (Bryman, 2011). För att förebygga detta har 

intervjuguiden strävat efter att ställa ungefär lika många frågor om gehör som om notläsning. 

En annan faktor som riskerar att påverka studiens reliabilitet är att studiens skribent sen tidigare 

känner två av studiens deltagare. Detta försöker skribenten motverka genom att utgå från och 

ställa samma intervjufrågor oberoende av vad skribenten känner till om respondenten sedan 

tidigare.  

  

  

4.3. Etiska överväganden 

Alla deltagare i studien är anonyma. Bryman (2011) skriver att respondenten bör få en blankett 

där det är tydligt vad datan från intervjun kommer användas till. 

  

4.3.1. Samtyckesblankett 

Deltagande respondenter skrev på en blankett för samtycke i samband med intervjun. Denna 

blankett försäkrar deltagare om att de är anonyma och att de kan dra sig ur studien när de vill.  

  

4.3.2. Deltagares anonymitet 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets (2017) beskrivning av anonymitet. Vetenskapsrådet 

förklarar att anonymisering kan vara en förutsättning för att etikprövningsnämnden ska 

godkänna en studie. Studiens informanter är anonyma för att motverka att de ger svar som kan 

ha influerats av etablerade normer. Informanterna informeras om att de är anonyma dels genom 

den samtyckesblankett som nämns ovan. Informanter informeras även muntligt om att de är 
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anonyma innan intervjun påbörjas. För att bevara deltagares anonymitet nämns endast om de 

arbetat mer än fem år som pianolärare på gymnasium och om skribenter känner eller känner till 

deltagaren sen tidigare. För att stödja informanterna till att tala fritt utan rädsla för att kanske 

blotta sina egna brister i notläsning eller gehör är studiens deltagare anonyma.   
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas den data som samlats in genom de kvalitativa intervjuer som 

diskuteras i metodkapitlet. Datan sorteras in i tre övergripande delar. Den första underrubriken 

går igenom informanternas perspektiv på nyttan i att ha ett starkt gehör och 

notläsningskunskaper. Den andra delen går igenom informanternas perspektiv på elevers 

motivation till att utveckla sitt gehör och sin notläsning. Den tredje underrubriken går igenom 

informanters syn på Skolverkets kursplaner och hur de förhåller sig till dessa. 

  

 

5.1. Nyttan av gehör och notläsning 

Deltagare fick frågor om vad de ser för praktiska värden i notläsningskunskaper och i ett starkt 

gehör för elever efter att de gått ut skolan. Alltså om vilken nytta elever skulle kunna ha av 

dessa kunskaper som självständiga musiker i professionella och amatörmässiga musikaliska 

sammanhang.  

  

5.1.1. Notläsningskunskaper 

Samtliga deltagare anser att elever har nytta utanför skolan av notläsningskunskaper. Deltagare 

1 förklarar att kunskaper i notläsning ger en musiker en större tillgång och djupare förståelse 

för det musikaliska språket. Detta i sin tur innebär att en musiker har lättare för att kommunicera 

med andra musiker. För att understryka vad hen menar gör Deltagare 1 en liknelse med kockar 

som arbetar tillsammans i ett kök.  

  

...notläsningen och språket vi får via notläsningen är så otroligt viktigt. Jag brukar likna det vid 

att ett gäng kockar skulle samarbeta i ett kök men att de inte får ha ord eller benämningar för 

vilka olika råvaror eller kryddor de ska jobba med. De får inte heller ha gemensamma 

volymenheter som liter eller deciliter. Och de ska heller inte ha gemensamma benämningar för 

vikt i form av gram eller hekto. Hur skulle de kunna samarbeta om de saknar det språket?  - 

Deltagare 1 

 

Deltagare 1 påpekar dock att hen inte tycker att a prima vista-läsning (se begreppsförklaring) 

är den viktigaste egenskapen för en pianist inom gehörs-genrer som jazz och pop/rock. Denna 

deltagare ser en större nytta i notläsning som ett verktyg för att få tillgång till det musikaliska 
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språket som nämnt ovan än som verktyg till att läsa a vista. Deltagare 2 delar denna uppfattning 

och förklarar att notläsningskunskaper ger en ökad förståelse för det musikaliska hantverket. 

Notläsning ger musikern en förståelse för hur musiken är uppbyggd teoretiskt och denna 

förståelse, menar Deltagare 2, har musiker har nytta av i sitt musikutövande. Kunskap är inte 

tungt att bära, menar denna deltagare. Alltså att kunskaper i notläsning inte behöver utesluta 

att man utvecklar andra områden i sitt musicerande.  

Deltagare 3 förklarar att som musiker inom gehörs-genrer som jazz och rock/pop har man 

stor nytta av notläsning i ensemble-sammanhang. Genom noter kan man få hjälpa att komma 

ihåg sina egna insatser och man kan få en bild av det ens medmusiker spelar. Samma informant 

förklarar också att notläsning är viktigt för de som efter gymnasiet ska vidare till folkhögskola 

eller musikhögskola. Att inte kunna noter i dessa sammanhang innebär en utmaning, menar 

Deltagare 3. Samma deltagare förklarar att det finns inga nackdelar i att som gehörsmusiker 

lära sig noter. Genom noter kan man skriva ner minnesanteckningar, instudera nya låtar, 

komponera. Det finns många fördelar i att lära sig noter och inga nackdelar menar deltagare 3.  

  

5.1.2. Utvecklat gehör 

Deltagare 2 förklarar att gehöret är bland det viktigaste man har som gehörsmusiker. Ett starkt 

gehör menar denna respondent innebär att man som musiker kan ta sig an professionella 

musikaliska sammanhang på ett effektivt sätt. Han ger exempel där man som pianist ofta 

behöver lära sig många låtar på kort tid och utan att få noter. Då krävs ett starkt gehör, förklarar 

Deltagare 2.  Deltagare 1 är inne på ett liknande spår. Denne förklarar att det är viktigt som 

musiker inom gehörs-genrer att kunna planka låtar. Detta arbetar Deltagare 1 med att utveckla 

hos sina elever genom att låta dem planka låtar de själva valt.  

  

5.1.3. Noter eller gehör 

Generellt förklarade deltagarna att de inte såg det som att eleverna fokuserar på antingen 

notläsning eller på gehör. Samtliga svarade att det snarare hör ihop att färdigheter i det ena leder 

till att det blir lättare att utveckla färdigheter i det andra. 

Deltagare 2 anser att behovet av bra notläsningskunskaper blir högre för elever och musiker 

generellt som har sämre gehör och vice versa. Samma deltagare anser dock att gehöret kommer 

först när man musicerar inom jazz och rock/pop. Ju bättre gehöret är desto mindre blir behovet 

av starka notläsningskunskaper.  
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5.2. Elevers motivation 

Informanterna fick frågor om elevers motivation till att utveckla sitt gehör och sina 

notläsningskunskaper. Generellt svarade informanterna att det var särskilt svårt att motivera 

elever till att utveckla sina notläsningskunskaper men även gehöret kunde vara svårt att 

motivera eleverna till att utveckla. Digitala verktyg var en faktor som påverkar elevernas 

motivation till att utveckla gehör och notläsning negativt. 

  

5.2.1. Motivation till att utveckla notläsningskunskaper 

Många har aldrig tidigare läst noter när de börjar på gymnasiet, förklarar deltagare 3. Första 

gymnasieåret lägger därför deltagare 3 stor vikt vid att bygga upp en grundläggande 

notförståelse hos sina elever. Deltagare 3 förklarar dock att många som börjar gymnasiet utan 

att kunna läsa noter kan sakna motivation till att lära noter eftersom de kanske redan har kunnat 

musicera utan noter. Samma deltagare fortsätter att ofta kan elever med ett starkt gehör bli 

nyfikna på noter. Elever med ett starkt gehör kan vilja spela ackord med spännande klanger och 

då kan noter bli ett sätt att visualisera dessa klanger, förklarar Deltagare 3.  

Deltagare 1 berättar att ett vanligt hinder för elevers motivation till att utveckla sina 

notläsningskunskaper är att de spelmässigt redan är på en nivå som är högre än deras 

notläsningskunskaper. Alltså att melodierna som de klarar av att läsa på noter är spelteknisk 

understimulerande för dem att spela. Deltagare 1 upplever att det kan vara svårare att motivera 

elever med ett starkt gehör till att utveckla sina kunskaper i notläsning. 

Deltagare 2 förklarar att för en del elever är notläsning helt ointressant. Då kan betyg fungera 

som ensamt incitament för att uppmuntra eleven till att lära sig notläsning.  

Deltagare 1 berättar att det är svårare att lära ut noter till någon som är 16 år än till någon 

som är 9 år. Det kan finnas elever som börjar på gymnasiet och har varit i kontakt med noter i 

många år genom kulturskolan. Andra elever har aldrig tidigare stött på noter när de börjar på 

gymnasiet förklarar Deltagare 1. 

För att vara motiverad till att lära sig noter krävs det att man tänker långsiktigt, menar 

deltagare 3. Ofta har elever svårt att tänka sig ett scenario flera år framåt i tiden där de skulle 

kunna ha nytta av notläsning. Deltagare 3 syftar då på sammanhang som vidare musikaliska 

studier eller vid professionellt musicerande där man kan behöva lära sig många nya låtar på 

kort tid. 
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5.2.2. Motivation till att utveckla gehör 

Deltagare 1 motiverar sina elever till att utveckla sitt gehör genom att uppmuntra dem att planka 

(se begreppsförklaring) låtar. Detta är inte alltid helt lätt att motivera sina elever till att göra, 

förklarar Deltagare 1. När det finns digitala verktyg och filmer på Youtube som visar hur man 

spelar en låt är det inte alltid helt lätt att motivera elever till att självmant planka låtar. 

Deltagare 2 får frågan om elever verkar uppleva att gehör är något som går att utveckla och 

om elever verkar se ett värde i att utveckla sitt gehör. Samma respondent förklarar att elever 

absolut förstår att de kan utveckla sitt gehör om de lägger ner tid på det. De förstår också värdet 

i att ha ett starkt gehör. De har dock ofta inte orken och viljan att öva upp sitt gehör regelbundet 

under en lång tid, förklarar Deltagare 2. Just att motivera elever till att fortsätta öva på något 

under lång tid är svårt, säger Deltagare 2. Även Deltagare 1 instämmer i detta när denne 

förklarar att en musiker måste planka flera hundra låtar för att bli bra på detta.  

Deltagare 3 berättar om hur han övar uppgehöret med sina elever. En vanlig övning på 

pianolektionerna är att lärare och elev plankar låtar ihop. Coachande plankning kallar han det. 

På så sätt kan läraren visa hur man går till väga när man plankar en låt. Att till exempel lyssna 

efter bastoner eller att lyssna på ackord med ett funktionsanalys-perspektiv.  

  

5.2.3. Digitala verktyg 

Samtliga deltagare nämnde digitala verktyg som något som påverkar negativt elevers 

motivation till att utveckla sina kunskaper i gehör och notläsning. Deltagare 3 berättar att elever 

ofta använder sig av Synthesia (se begreppsförklaring) för att lära sig nya stycken. Han menar 

att elever upplever Synthesia som lättillgängligt medan notläsning och att utveckla 

notläsningskunskaper kräver mer arbete. Detta, förklarar han, kan påverka elevers motivation 

till att lära sig noter. Det finns dock tydliga nackdelar med att förlita sig på Synthesia för att 

lära sig musikstycken, fortsätter deltagare 3. Kanske framför allt nämner deltagare 3 en låg 

motivation till att lära sig notläsning som en tydlig negativ följd av att eleven förlitar sig på 

Synthesia. En svaghet hos Synthesia jämfört med notläsning, menar deltagare 3, är att Synthesia 

inte går att använda sig av i en ensemble-situation medan notläsning passar bra till en ensemble-

situation. Deltagare 3 påpekar att det också finns vissa fördelar med digitala verktyg som 

Synthesia. I programmet Synthesia blir musiken visuell på ett sätt som kan upplevas som lätt 

att förstå sig på för eleven. I Synthesia används även olika grader i en färgskala för att visa 
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vilken dynamik som ska spelas på en viss ton. På så sätt kan Synthesia visa dynamik på ett 

lättförståeligt sätt.  

 Deltagare 1 förklarar att uppkomsten av digitala verktyg påverkar inte enbart elevers 

motivation till att lära sig läsa noter. Det påverkar även, menar deltagare 1, elevers behov att 

planka musikinspelningar med gehöret. Filmer på Youtube och digitala verktyg innebär att man 

som pianist kan undvika att behöva planka själv. Detta innebär att eleven inte har samma tydliga 

nytta i att utveckla sitt gehör som deltagare 1 själv hade när han var ung.  

  

5.3. Förhållande till Skolverket 

I litteratur-kapitlet presenteras de av Skolverkets (2011) kunskapskrav som berör gehör och 

notläsning. Intervju-deltagare fick frågor som direkt och/eller indirekt går att koppla till 

Skolverkets kursplaner. Bland annat genom frågor om hur lärare arbetar med att utveckla 

elevers gehör och notläsning och genom frågan om hur de tolkar Skolverkets kunskapskrav som 

rör notläsning.  

  

5.3.1. Pianolärare i förhållande till Skolverket 

Deltagare 2 nämner att betyg är en bra hjälp som motivator. När eleven inte ser en nytta i 

notläsning som kunskap så kan betyg vara ett sätt att iallafall övertyga eleven om att lägga ner 

tid på det ändå. Deltagare förklarar att på så sätt har man som lärare stöd av Skolverkets (2011) 

kunskapskrav. Det är skönt, utvecklar Deltagare 2, att Skolverket genom kunskapskraven 

kräver att eleverna lär sig läsa efter noter. På så sätt slipper man själv vara den jobbiga som 

tvingar eleven till att lära sig noter. Lärare och elev kan vara sura ihop på Skolverkets 

kunskapskrav menar Deltagare 2.   

 Deltagare 1 nämner det faktum att i kursen Instrument och sång 1 krävs det att eleven kan 

läsa noter på a-vista för att få betyget A. Deltagare 1 tolkar detta som att eleven ska spela efter 

en not enligt studiens begreppsförklaring med notvärde och tonhöjd. Detta ska eleven klara av 

utan att tidigare ha sett noten. Detta tycker deltagare 1 är ett lite väl hårt krav. 

 

5.3.2. Definition av not 

Två av studiens informanter (deltagare 1 och 2) förklarar att Skolverket inte har något intresse 

av att definiera och specificera vad de menar med notläsning. Deltagare 1 utvecklar och 

förklarar att kunskapskraven strävar efter att gälla för en mängd olika genrer. Genom att inte 
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helt tydligt bestämma exakt vad som kan klassas som not så ger man lärarna tolkningsföreträde. 

På så sätt blir kunskapskraven flexibla och lärare i alla möjliga instrument kan tillämpa 

kunskapskraven på alla möjliga genrer.  

När de själva sätter betyg så var alla tre deltagare överens om att de väljer att tolka Skolverket 

(2011) på så sätt att notläsning innebär att läsa toner och notvärden. Att läsa ett lead-sheet, 

ackordsplank (se begreppsförklaringar) och liknande, menar de, är inte att läsa noter. Alla tre 

instämmer dock att Skolverkets (2011) definition av notläsning är upp till tolkning för varje 

enskild lärare. Detta, menar som sagt Deltagare 1 och 2, är en avsiktlig del i kursplanens 

konstruktion.  
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6. Diskussion/Slutsats 

I följande kapitel analyseras resultatet och kopplas till litteraturen. Kapitlet delas in i 

övergripande rubriker på ett sätt som speglar upplägget i litterat-kapitlet. Först diskuteras 

lärarnas perspektiv på gehör och på notläsning. Detta med ett perspektiv på vilken praktisk nytta 

elever har av dessa två instuderingsmetoder.  I samma del diskuteras även digitala verktyg vilket 

är ett ämne som genomgående har nämnts av samtliga informanter. I den andra delen av 

diskussionen går studien igenom elevers motivation till att utveckla sitt gehör och sin 

notläsning. Även här diskuteras digitala verktyg men med fokus på dess inverkan på just 

motivation. I den tredje delen går studien igenom lärarnas förhållande till Skolverket. Närmare 

bestämt Skolverkets (2011) kunskapskrav gällande kurserna i Instrument och sång. Efter det 

följer en kort reflektion kring varför studiens informanter i regel gav svar som liknade varandra. 

Sist i diskussionen finns en sammanfattning med några sista reflektioner. 

 

 

6.1. Gehör och notläsning 

Studien går igenom gehör och notläsning och ställer dessa två mot varandra i en strävan efter 

att jämföra deras olika fördelar, nackdelar och funktioner inom gehörsgenrer. Det är dock, som 

nämnt tidigare, viktigt att poängtera att det ena utesluter inte det andra. Precis som Lilliestam 

(1995) förklarar så finns det många exempel på musiker som både har ett starkt gehör och som 

kan läsa noter. De drar nytta av båda verktygen för musikalisk instudering och breddar sig på 

så sätt som musiker. Detta går väl ihop med vad studiens informanter genomgående förklarade. 

Att även elever med ett starkt gehör har nytta av att lära sig noter och vice versa.  

 Deltagarna fick frågor om vilken nytta man har som musiker av gehör och av notläsning 

utanför skolan. En analys som skulle kunna göras är att här svarade deltagarna i regel med en 

utgångspunkt i sina egna situationer som utövande musiker. När de till exempel förklarar att de 

föredrar att eleven lär sig noter framför digitala verktyg så är det möjligt att de resonerar utifrån 

den typen av musik-sammanhang som de själva i regel finner sig i. Det är möjligt till exempel 

att lärare som undervisar i keyboard med elektronisk musik som huvudfokus skulle ge andra 

svar. Detta framkommer inte i denna studie.  

 Lärarnas åsikter och tankar gällande notläsning och gehör är av största vikt. Musiklärare är 

enligt Schenck (2000) elevernas största auktoritet när det kommer till musik. Schenck förklarar 

att ofta är musikläraren den enda musikauktoriteten eleven möter under en vecka. Detta 
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stämmer inte helt när det kommer till det estetiska programmet med inriktning på musik 

eftersom det finns fler lärare som undervisar i till exempel ensemble och gehörs och musiklära. 

Pianoläraren är dock fortfarande elevens musikauktoritet när det kommer till just instrumentet 

piano. Schenck förklarar att instrumentlektionerna kommer att prägla elevernas attityd till 

musik och till musicerande för resten av livet. Instrumentallärarna har därmed ett stort ansvar. 

Vad instrumentallärarna anser som nyttig kunskap och instrumentallärarnas tolkningar av 

Skolverkets kunskapskrav blir därmed av högsta intresse.  

 

6.1.1. Mer om notläsning 

Alla deltagare var överens om att notläsningskunskaper leder till en ökad förståelse av musik 

som helhet. Elever får genom notläsning en tydlig bild av musikens byggstenar förklarar 

deltagare 1. Samtliga deltagare var överens om att det är ingen onödig kunskap att lära sig läsa 

noter. Detta är väl i linje till exempel med det Lilliestam (1995) skriver om noter inom rock. 

Här ger Lilliestam exempel på när rockmusiken har tagit nya intressanta vägar tack vare att 

rockmusikerna kunnat läsa noter.  

 Att kunna läsa på a vista var mindre viktigt tyckte samtliga deltagare. Noter är dock nyttiga 

att kunna använda som minnesanteckningar vid till exempel repetitioner förklarar deltagare 3. 

På så sätt går det ihop med Lilliestams (1995) beskrivning av gehörsmusik som genrer där 

gehöret står i fokus även om man också kan ha nytta av notläsning.  

 

6.1.2. Mer om gehör 

Gehöret är det absolut viktigaste man har som gehörsmusik förklarar deltagare 2. Deltagare 

anser också att gehöret är av stor vikt. Denne förklarar att gehöret är viktigt för att man som 

gehörsmusiker ska kunna planka låtar. Detta stämmer väl överens med Lilliestam (1995) som 

menar att gehöret är den traditionella metoden med vilken gehörsmusiken har skapats och 

förmedlats.  

 

6.1.3. Digitala verktyg som verktyg 

Samtliga deltagare berättade att deras elever allt oftare använder sig av digitala verktyg som 

metod för musikalisk instudering. Samtidigt skriver Lillestam (1995) om hur gehörsbaserade 

genrer kan vara präglade av att de just är gehörsbaserade. Lillestam förklarar att det inte går att 

veta säkert på vilket sätt en genre påverkas av att den just är gehörs-baserad eftersom många 
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andra faktorer också spelar roll såsom sociala förhållanden och utövarnas mentalitet. Det 

behövs mer forskning på hur en genre tenderar att påverkas av det faktum att den är gehörs-

baserad menar Lilliestam. Han förmodar dock att det lär finnas aspekter i en genre som påverkas 

av att den är gehörsbaserad. Inte minst i en kompositions-process. Detta är intressant att ställa 

mot det faktum att unga musiker inom rock, rock pop och jazz, i det här fallet pianister, börjar 

förlita sig alltmer på digitala verktyg vid instudering i stället för på gehör. Digitala verktyg som 

Synthesia är ju en slags musikalisk notation. Om vi utgår från att unga musiker är de som styr 

musik-genrernas utveckling så är detta möjligtvis ett intressant vägskäl för tidigare nämnda 

gehörs-genrer. Alltså att vi kanske går mot att traditionellt gehörs-utövade genrer blir allt mer 

musicerade med utgångspunkt i det visuella.  

  

6.2. Elevers motivation 

Något som diskuterats under intervjuerna är elevers motivation till att utveckla sitt gehör och 

sin notläsning. I följande del diskuteras det lärarna anser om just detta.  

 

6.2.1. Motivation till notläsning 

Deltagare 3 nämner att han kan få elever som börjar gymnasiet utan att tidigare ha stött på noter. 

Detta brukar innebära att deltagare 3 arbetar med dessa elevers notläsning direkt när de börjar 

på gymnasiet för att de ska få en grundläggande förståelse för noter. Deltagare 3 nämner också 

att digitala verktyg som Synthesia ofta upplevs som mer lättillgängligt än noter. Ett antagande 

som skulle kunna göras är att elever som börjar på gymnasiet och som redan kan spela piano 

men inte har notläsningskunskaper har lärt sig piano självlärt. Därmed kan det antas att elever 

har byggt upp en vana att lära sig musikstycken genom digitala verktyg och att de därför kan 

tycka att notläsning blir ett extra hinder i vilket de inte förstår nyttan. Deltagare 1 intygar också 

att ett vanligt hinder till elevers motivation att utveckla sin notläsning är att de upplever att de 

spelmässigt är på en högre nivå än deras notläsning är.  

 Att elever som är nya på notläsning har låg motivation till att utveckla sina 

notläsningskunskaper kan delvis förklaras med Schencks (2000) förklaring om jag-kan-

känslan. Jag-kan-känsla syftar på, som nämnt tidigare, att elever behöver uppleva att de är 

kompetenta i det de företar sig. När elever då som nämnt är vana att lära sig musik via digitala 

verktyg som Synthesia plötsligt måste lära sig musik via notläsning vilket de inte behärskar så 

uppstår brist på jag-kan-känsla. Det är möjlig att en elev i en sådan situation föredrar den 

instuderingsmetod den redan känner sig kompetent och bekväm i. I det här fallet Synthesia. 
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Deltagare 1 berättar att det är svårare att lära ut noter till någon som är 16 år än till någon som 

är 9 år och detta går väl ihop med Schenck (2000) som hänvisar till forskning av Nauclér (1995) 

på att barn har lättare för att ta till sig kunskap innan de fyllt 12 år. 

 

6.2.2. Viljan att utveckla sitt gehör 

Deltagare 2 förklarar att även om elever förstår nyttan i att utveckla sitt gehör så har de ofta inte 

det han definierar som ork till att öva på gehör regelbundet under en lång tid vilket han. Detta 

menar han är just vad som krävs för att man ska utveckla sitt gehör. Att elever fortsätter öva 

gehör regelbundet skulle kunna förklaras med det Pink (2009) skriver om inre och yttre 

motivation. Här skulle det kunna finnas en brist på både inre och yttre motivation. Om eleven 

inte tycker det är intressant eller stimulerande så saknar eleven inre motivation. Om eleven 

heller inte ser ett tydligt skäl till att öva sitt gehör regelbundet så kan det också saknas yttre 

motivationsfaktorer. En yttre motivationsfaktor i det här fallet skulle till exempel kunna vara 

att eleven ska planka på gehör en låt till en ensemble-lektion eller att eleven helt enkelt får 

regelbundna uppgifter av sin pianolärare där den behöver använda sitt gehör. 

 

6.2.3. Digitala verktygs effekt på motivation 

Samtliga informanter nämnde digitala verktyg som något som tydligt missgynnade elevers 

motivation till att lära sig noter och utveckla sitt gehör. Det digitala verktyg som nämndes 

många gånger var Synthesia.  

 Lärare förklarar ett de föredrar gehör och notläsning framför instudering genom Synthesia. 

Trotts det använder sig allt fler unga musiker av digitala verktyg som metod för musikalisk 

instudering. Detta skulle kunna förklaras genom Pink (2009) som skriver om inre och yttre 

motivation. I det här fallet verkar eleverna vara motiverade genom inre motivation. De tycker 

helt enkelt om att lära sig ett stycke genom digitala verktyg. Yttre motivation skulle i det här 

fallet till exempel kunna vara betyg eftersom gehör och notläsning är nämnda som 

kunskapskrav i Instrument och sång-kurserna. 
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6.3. Skolverkets kunskapskrav 

Deltagare svarade på frågor som rör deras förhållande till Skolverket. En av studiens 

frågeställningar vill undersöka just hur pianolärare ser på Skolverkets (2011) kunskapskrav 

gällande gehör och notläsning. Informanterna var i stort eniga och gav även några olika 

intressanta tankar och perspektiv.  

 

6.3.1. Reflektioner om Skolverket 

Samtliga informanter menar att elever har nytta av både ett starkt gehör och av 

notläsningskunskaper. Detta stämmer väl överens med Skolverkets (2011) kunskapskrav som i 

kurserna Instrument eller sång 1 och Instrument eller sång 2 har kunskapskrav på notläsning 

och på gehör.  

 Deltagare 2 nämner att när elever inte kan motiveras till att lära sig noter på något annat sätt 

så använder han betyg som verktyg till att motivera eleverna. Detta är fullt förståeligt. Som 

nämnt tidigare använder sig många elever hellre av digitala verktyg än av noter. Pianolärarna 

anser uppenbarligen att det finns en nytta i att utveckla sina notläsningskunskaper men de har 

också förklarat att det kan vara svårt att visa  

 

6.3.2. Tolkningar av kunskapskrav 

Skolverket (2011) nämner notläsning som betygskriterium för kurserna Instrument eller sång 

1 och Instrument eller sång 2. Deltagarna får frågan om vad de definierar som noter. Alltså om 

även ett ackords-plank definieras som not när de som lärare förhåller sig till Skolverkets 

kunskapskrav. Samtliga förklarar att de personligen anser att deras tolkning av vad Skolverket 

(2011) ser som not är det som denna studie förklarar som not i tidigare kapitel med 

begreppsförklaring. Två av deltagarna berättar dock att de är öppna för att andra instrumental-

lärare har möjlighet att göra andra tolkningar av vad som kan definieras som not. Skolverket 

(2011) vill hålla det öppet för tolkning vad som kan tolkas som not med hänsyn till att 

kursplanen har i syfte att kunna tillämpas på en mängd olika genrer och instrument. Att 

formuleringarna i kunskapskraven kan tolkas på olika sätt är något som Skolverket (2012) håller 

med om. Skolverket förklarar vidare att här har läraren tolkningsföreträde så länge läraren inte 

bryter mot skollagen eller mot läroplanens allmänna delar.  

 Deltagare 1 nämner att det är ett krav för betyget A i kursen Instrument och sång 1 att eleven 

kan läsa noter på a-vista. Detta upplever Deltagare 1 som ett orimligt krav. Kanske kan 
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uppfattningen som deltagare 1 har förklarats genom vad han i samma intervju förklarar att han 

ser som den konkreta nyttan i att lära sig noter inom rock, pop och jazz. Deltagare 1 förklarar 

bland annat att notläsning är ett sätt att förstå det musikaliska språket. När det kommer till just 

a-vista-läsning så tycker inte deltagare 1 att det är den absolut viktigaste färdigheten att ha när 

man spelar gehörsgenrer.  

 

 

6.4. Reflektioner kring studiens informanter 

Informanterna höll så gott som alltid med varandra i alla frågor även om de också kom med 

olika perspektiv. I följande del försöker studien kort förklara varför de gav svar som liknade 

varandra.   

 

6.4.1. Gemensamma utgångspunkter 

I stort ger studiens deltagare svar som liknar varandra. Det finns inga delar av intervjuerna där 

deltagarna ger svar som direkt går emot varandra. Åberg (2008) tar upp Kuhns (1979) 

beskrivning av gemensamma utgångspunkter. Detta skulle kunna tillämpas på respondenterna 

som alla är utbildade gymnasielärare i musik med piano som huvudinstrument. Eftersom de alla 

har en liknande eller samma utbildningsbakgrund finns det alltså en risk att studiens deltagare 

har fått liknande tankesätt genom sin utbildning och att de därmed ger svar som liknar 

varandra. Detta spelar egentligen ingen roll på studiens resultat men kan vara intressant som 

förklaring på varför informanterna ofta gav snarlika svar. 

 

 

6.5. Sammanfattning och sista reflektioner 

Studien hade som mål att svara på två frågeställningar. Dels hur pianolärare ser på nyttan i 

gehör och notläsning som metod för instudering och hur de motiverar sina elever till att utveckla 

dessa. Detta fick vi intressanta svar på. Samtliga deltagare var överens om att deras elever har 

nytta av notläsning även efter att de gått ut skolan. De gav också intressanta argument som att 

notläsningskunskaper leder till förståelse av musikens byggstenar och tillgång till det 

musikaliska språket. Även om notläsning är ett nyttigt verktyg i ensemble-situationer nämndes 

av samtliga deltagare.  
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Den andra frågeställningen var hur pianolärare ser på Skolverkets (2011) kunskapskrav 

gällande gehör och notläsning. För mig var det en ögonöppnare att höra från flera deltagare att 

kursplanen avsiktligt är vag med vad de ser som noter för att underlätta för lärare att tillämpa 

kursplanen på olika genrer och instrument.  
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7. Vidare forskning 

Det vore intressant att ta studien vidare i kanske främst två olika riktningar. Dels vore det 

intressant att undersöka vidare hur digitala verktyg påverkar musikinlärning och vilken roll den 

kan komma att ha i framtidens musikutbildningar. Det vore också intressant att göra om denna 

studie fast med en mycket större grupp informanter för att få med flera olika perspektiv.   

7.1. Digitala verktyg 

Digitala verktyg var en stor faktor till att elever saknar motivation till att utveckla sitt gehör och 

sina notläsningskunskaper. Dessa verktyg är i ständig utveckling och blir allt vanligare. Det är 

numera möjligt att gå på estet-gymnasium med dator som huvudinstrument. Musicerande blir 

alltså mer digitaliserat. Hur skolor, lärare och Skolverket ska förhålla sig till detta blir därmed 

alltmer relevant att reda ut.  Det vore intressant att forska vidare i hur digitala verktyg påverkar 

musikinlärning och om det finns fördelar och nackdelar med att till exempel läsa musik i stil 

med hur Synthesia skriver musik. Lärare kan dra nytta av att lära sig mer om och ta ställning 

till digitalisering inom musiken.  

 

7.2. Fler perspektiv 

Något som bör nämnas är att med endast tre informanter är studien har vi begränsat med 

perspektiv på de frågor studien vill undersöka. Det vore intressant att göra en liknande studie 

med ett större antal informanter.  Genom att få med informanter med olika kön, åldrar, år som 

verksamma lärare och liknande skulle man förmodligen få med många nya intressanta 

perspektiv på ämnet gällande noter och gehörets roll på gymnasiet i gehörsgenrer. Det vore 

också intressant att intervjua lärare på andra instrument och att få höra deras perspektiv.  
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9. Bilagor 

 

9.1. Instrument och sång 1,2,3 

 

Instrument och sång 1 

Följande är en sammanställning av de av Skolverkets (2011) kunskapskrav för kursen 

instrument eller sång 1 som är relevanta för studien. 

  

Betyget E 

Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt 

instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.  

  

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

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

övande.  

  

Betyget C 

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

rösten med viss säkerhet. 

  

Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt 

instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.  

  

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

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

speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar 

såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar. 

  

Betyget A 

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

instrument eller med rösten med säkerhet. 
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Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt 

instrument eller med rösten med gott resultat.  

  

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

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

speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar 

såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar (Skolverket, 2011). 

 

Instrument eller sång 2 

Följande är en sammanställning av de av Skolverkets (2011) kunskapskrav för kursen 

instrument eller sång 2 som är relevanta för studien. 

  

Betyget E 

  

 I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och 

följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 

sammanhang.  

  

Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering 

och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

  

Betyget C 

  

 I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer 

med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella sammanhang. 

  

Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, 

upptäcker spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och 

arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

  

Betyget A 

  

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med 

tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott 
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konstnärligt och personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån 

musikens historiska och kulturella sammanhang.  

  

Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, 

upptäcker och analyserar spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild 

uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar 

i sitt eget övande (Skolverket, 2011).  

 

 

 

Instrument eller sång 3 

Följande är en sammanställning av de av Skolverkets (2011) kunskapskrav för kursen 

instrument eller sång 3 som är relevanta för studien. 

  

Betyget E 

  

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med 

tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst personligt uttryck. 

  

Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar 

speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

  

  

Betyget C 

  

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med 

tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett personligt uttryck. 

  

Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska 

områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

  

Betyget A 

  

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda stilar med gott 

resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt uttryck. 
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Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar speltekniska 

områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande 

(Skolverket, 2011).  
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9.2. Begreppsförklaring 

Examensarbetet nämner begrepp som noter, planka och form-plank.  

 

 

Noter i det här examensarbetet syftar på noteringar av toner med notvärden skrivna vanligtvis 

i G-klav och F-klav. Den här typen av not kan exempelvis se ut så här:  

  

 

  

 Form-plank syftar på ackordsanalys och/eller notering av låtens form det vill säga vers, refräng, 

intro och så vidare. I form-plank noteras vanligtvis låtens ackord och antal takter i låtens olika 

delar (vers, refräng, etcetera). Liknande not kan även kallas lead-sheet och ackords-plank. Den 

här typen av not ser exempelvis ut så här: 

 

  

  

Planka inom gehörsmusik-världen är ett begrepp som syftar på att man använder sitt lyssnande 

för att notera eller skriva ner ackord och låtform på en viss låt.  
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A prima vista eller bara a vista syftar på att en musiker spelar efter noter som den aldrig tidigare 

har sett.  
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9.3. Samtyckesblankett  

Examensarbetet undersöker synen på gehör och notläsning hos erfarna lärare i piano på gymnasium.  

Denna samtyckesblankett är riktad till de pianolärare som väljer att delta i detta examensarbete.  

Deltagares intervjuer kommer ha en central del i det färdiga examensarbetet.  

 

Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.  

 

Deltagare har möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande när som helst fram till att examensarbetet  

publicerats.  

Deltagare kommer ha möjlighet att ta del av det färdiga examensarbetet.  

 

 

En deltagares underskrift innebär att deltagaren väljer att delta i examensarbetet.  

 

 

 

…………………………………………………  

Underskrift 

 

 

…………………………………………………  …………………………………….. 

Namnförtydligande    Datum  

 

 

För att dra tillbaka ett deltagande, kontakta Anton Jaensson på mail: mgy15aja@student.lu.se . 


