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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares syn på gehörsbaserad undervisning i 
afroamerikanska musikstilar inom ramen för ensembleundervisning på gymnasiets estetiska 
program. Vi använde kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod. Fyra lärare från 
fyra olika gymnasieskolor i norra regionen av Sverige deltog i studien. Undersökningen 
genomfördes med ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visade att de intervjuade lärarna 
till största delen var positivt inställda till gehörsbaserad undervisning. De framhöll främst det 
aktiva lyssnandet från elevernas sida som en klar fördel. Även förbättring av samspel och 
utveckling av det musikaliska minnet ansågs vara några av fördelarna med gehörsbaserad 
undervisning. Den främsta nackdelen lärarna kunde se var fjärmandet från musikteorin. De 
menade att teorin skulle bli för abstrakt för eleverna och att de riskerade att inte se kopplingen 
mellan det praktiska musicerandet och teorin.  
 
Nyckelord: Gehörsmusik, Gehörsbaserad undervisning, Ensemble, Noter, Estetiska 
programmet, Afroamerikanska musikstilar   
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Inledning 
 
Debatten kring notläsning kontra gehör har, så länge vi varit aktiva musikutövare, varit en del 
av diskussionen kring hur man lär sig spela musik. Vi har båda en gemensam bakgrund i 
garageband1 och coverband2 med rock och pop som inriktning. Inom sådana kretsar har vi 
upplevt att notläsning och noter nästan är ett skällsord emedan vi under vår utbildningstid 
upplevt att det inom musikutbildningarna ses som ett handikapp att inte kunna läsa noter. 
Våra egna åsikter och ställningstaganden grundar sig på att man har mycket att vinna på att 
lära sig rock och pop, eller de afroamerikanska stilarna som vi kommer att beteckna dem, på 
gehör. Vi kände därför att det vore intressant att ta reda på hur lärare tänker och reflekterar 
kring gehörsbaserad undervisning. Tanken med denna undersökning var alltså att få en inblick 
i lärares tankar kring ämnet. Förhoppningen var också att få ta del av strategier och metoder 
vad gäller det aktuella problemområdet. 
 
I avsnitten nedan ger vi som författare en presentation av oss själva för att ge läsaren en 
uppfattning om vår bakgrund. Detta, menar vi, är viktigt för att läsaren ska få en inblick i hur 
vår (författarnas) förförståelse kan ha färgat resultatet.  
     

Johan Engström 
 
Jag är född och uppvuxen i Ytteresse, en liten by beläget i Österbotten i Finland. Min 
musikaliska bana började tidigt åttiotal när familjen köpte en keyboard. Vid den tidpunkten 
var jag åtta år och jag ägnade mycket tid åt att lära mig melodier på gehör. Mina föräldrar 
anmälde mig till en kurs och således fick jag lektioner i orgelspel, som det hette på den tiden. 
Själva undervisningen skedde på en tramporgel, vilket ledde till att jag slutade. Jag återupptog 
musicerandet när jag var elva år och den här gången var instrumentet gitarr. Sedan dess har 
elgitarr varit mitt huvudinstrument. Förutom ett par sommarkurser har jag varit självgående 
gitarrist. När jag var 23 år studerade jag ett år på Lappfjärds folkhögskola i Finland och sökte 
vidare till Jazz/Rock linjen vid Svenska yrkesinstitutet i Jakobstad, Finland. Där tog jag min 
examen och sökte in på studiomusikerlinjen vid Musikhögskolan i Piteå och kom in. Efter 
studiomusikerutbildningen har jag läst vidare till lärare i musik vid Musikhögskolan i Piteå, 
Luleå tekniska universitet. Sedan 16 års ålder har jag spelat i olika band. Gehörsmusicerandet 
har alltid stått i fokus i de olika band jag medverkat i. Under studierna vid Lappfjärds 
folkhögskola insåg jag behovet av att kunna läsa noter och tog beslutet att lära mig detta. 
Numera måste jag anses vara både gehörsmusiker och notläsare. Under den senare delen av 
min musikutbildning har jag undervisat parallellt med studierna. Det här året har jag 
undervisat i elgitarr och ensemble vid Älvsbyns musikskola och Musikhögskolan i Piteå.         
 

Per-Arne Petersson 
 
Jag är född och uppvuxen i den lilla fjällnära byn Brattbäcken i Jämtlands län. Redan vid fem 
års ålder var största intresset musik ivrigt påhejad av min far. Tio år gammal började jag på 

                                                
1 Benämning på amatörrockband som repeterar i garage, källare eller liknande. 
2 Band som spelar andra artisters låtar, återfinns oftast i pubmiljö eller som underhållning på t.ex. så kallad after-
ski. 
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kommunala musikskolan med ambitionen att bli rockstjärna. Sommaren jag fyllde tretton år 
började min musikaliska bana på allvar i och med att jag började spela i samma dansband som 
min far, givetvis med samma ambition att bli rockstjärna. Sedan dess har jag spelat 
semiprofessionellt fram till dags dato. Under tiden har jag också hunnit utbilda mig först på 
gymnasieskolans estetiska program i tre år, efter det folkhögskola två år och sedan 2001 på 
musikhögskola. Sedan jag började på Musikhögskolan i Piteå har jag också undervisat 
ensemble och elbas i olika sammanhang bland annat på Framnäs folkhögskola samt Kalix 
folkhögskola. Mitt musicerande har alltid varit gehörsbaserat även nu när jag är notkunnig. 
Rockstjärnedrömmarna har falnat och ambitionen är nu att undervisa framtida rockstjärnor.   
 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på gehörsbaserad undervisning i 
afroamerikanska musikstilar inom ramarna för ensembleundervisningen på gymnasiets 
estetiska program.  
 
Frågeställningar: 
 
Vad anser lärarna att man vinner/förlorar på att undervisa afroamerikanska musikstilar på 
gehör jämfört med noter?  
 
Hur ser lärarna på vikten av att bibehålla den muntliga traditionen inom afroamerikanska 
musikstilar?  
 
Vilka hinder och möjligheter finns det för att bedriva endast gehörsbaserad undervisning inom 
ramarna för ensembleundervisningen på estetiska programmet? 
 
Finns det en koppling mellan lärarnas musikaliska bakgrund och deras syn på gehörsbaserad 
undervisning? 
 
I vilken utsträckning använder sig lärarna av gehörsbaserad undervisning när det gäller 
afroamerikanska stilar? 
 
Har lärarna några utarbetade strategier för hur gehörsbaserad undervisning bör bedrivas?  
 

Bakgrund 
 

Afroamerikanska musikstilar 
 
Enligt Sohlmans musiklexikon (1976) är definitionen av afroamerikanska musikstilar alla 
former av blandningar mellan afrikanska musiktyper och andra musiksorter. Begreppet 
härstammar från 1600-talet när man började föra afrikanska slavar till Amerika. I denna 
uppsats kommer begreppet afroamerikanska musikstilar att avse genrer som uppkommit under 
1800-talets senare hälft samt under 1900-talet, genrer som blues, jazz, rock och pop. Viktigt 
att notera gällande dessa genrer är att de till största delen är gehörsbaserade. 
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De afroamerikanska musikstilarna gjorde sitt inträde i den svenska musikundervisningen först 
på 1970-talet. 1978 inrättades en ny musiklärarutbildning där man gav utrymme för de 
afroamerikanska musikstilarna. (SOU, 1976, s.33) Vid samma tidpunkt infördes även nordisk 
folkmusik. Det intressanta med införandet av denna nya repertoar är dels att man markerade 
en vidare syn på olika musikstilars musikaliska värde dels att man rörde sig från en tradition 
som i huvudsak varit notcentrerad mot en tradition av gehörsinriktade musikformer. 
(Brändström, Johansson & Wiklund, 1989)  
 
Rostvall & West (1998) beskriver två traditioner inom svensk musikundervisning; borgerlig 
och folklig. Den borgerliga traditionen består, enligt dem, av ett mästare och lärling 
förhållande där det musikaliska verket och instrumental skicklighet står i centrum. Den 
folkliga traditionen å andra sidan håller social kommunikation och samspel som det främsta 
syftet. Denna typ av undervisning står oftast utanför institutionerna och sker utan 
professionella lärare. I och med de afroamerikanska musikstilarnas och folkmusikens inträde i 
den svenska musikundervisningen skedde en sammansmältning av den borgerliga och folkliga 
traditionen. I dag har de afroamerikanska musikstilarna i vissa fall nästan helt trängt ut den 
västerländska konstmusiken3 inom musikutbildningar på olika nivåer. Därigenom har 
musikundervisningen också blivit allt mindre notcentrerad och allt mer gehörsbaserad. Trots 
detta är forskningen kring gehörsbaserad musik och undervisning begränsad. Anledning till 
detta kan vara att den musikvetenskapliga forskningen alltid varit koncentrerad kring noterad4 
eller notcentrerad musik. Lilliestam (1995) förklarar den begränsade mängden forskning kring 
gehörsbaserad musik på följande sätt: 

 
Gehörsmusicerande (och muntligt diktning) har så gott som alltid 
legat utanför den etablerade akademiska kulturtraditionen och därmed 
har den oftast inte blivit uppmärksammad och synliggjord i 
vetenskapliga och pedagogiska sammanhang. (Lilliestam 1995, s. 11) 

 

Gehörsbaserad musik 
 
Som vi nämnt tidigare sorteras de afroamerikanska musikstilarna in under begreppet 
gehörsmusik eller gehörsbaserad musik. Gehörsmusik eller gehörsbaserad musik definieras av 
Lilliestam (1995) som musik som man lär in, minns, lagrar samt skapar utan hjälp av noter. 
Alltså musik som inte är beroende av skrift eller noter. Vidare menar han att man kan se 
musik som praktisk kunskap som utgår från handling precis som när Rostvall & West 
beskriver vad de kallar den folkliga traditionen med uttryck som ’learning by doing, trial and 
error.’ (1998, s. 27)  
 

Kunskap-i-handling 
 
Molander (1996) använder begreppet kunskap-i-handling. Han menar att praktisk kunskap 
eller kunskap i handling varit eftersatt i västerländsk vetenskapstradition. I väst har man haft 
ett teoretisk begripande av världen som mål, där torde också förklaringen till att den 
                                                
3 I Sohlmans musiklexikon beskrivs västerländsk konstmusik både som äldre tiders kyrko- och hovmusik och 
den musik från en borgerlig miljö som uppfyller krav enligt vissa tids- och miljöbundna estetiska värderingar 
och normer. Med konstmusik menas också nyskapande musik under 1900-talet med rötterna i ovannämnda 
musiktradition. 
4 Klingande musik som är nedtecknad i noter.  
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musikvetenskapliga forskningen varit koncentrerad kring notcentrering och teoretisering av 
musik finnas. Molander menar att kunskap i handling till stor del handlar om förmågan att 
lära samt att i sitt handlande ständigt vara uppmärksam.  
 

Den kunskap i handling som träder fram handlar i hög grad om 
uppmärksamhet, uppmärksamhet i handling. Sådan uppmärksamhet 
kräver rutin och övning tillsammans med en vidare förståelse av 
verksamheten och det sammanhang den ingår i. Det är ingen slump att 
många av de bästa skildringarna – gestaltningarna – av kunskap i 
handling kommer från lärande. Kunskap i handling består i hög grad 
av en förmåga att lära. (Molander, 1996, s. 237)  

 
Enligt Molander (1996) karaktäriseras handling och kunskap i handling av ’spänningar’ och 
’växlingar’ mellan olika fält. I samband med detta talar han även om en dialogisk struktur i 
form av en öppen, ständigt pågående, dialog. Molander talar om fyra spänningsfält och att 
kunskap i handling utmärks av en växling mellan polerna i dessa fält. De fält han talar om är; 
del – helhet, inlevelse/närhet – distans, kritik – tillit och slutligen handling – reflektion. 
Molander framhåller också att växlingen mellan polerna i spänningsfälten är grundläggande 
för inlärning och kunskap i handling. Vikten av goda exempel och förebilder i 
kunskapsbildning är också betydande. 
 

Förebilder, mönsterexempel och (exemplariska) modeller är centrala i 
all kunskap i handling, både vid inlärningen och därefter. (Molander, 
1996, s. 240) 

 
Detta att förebilder och exempel är viktigt för lärande, både när det gäller nybörjare och redan 
kunniga, är väl känt inom pedagogikens olika kunskapsfält. Inte minst inom rock- och 
popmusiken där förebilder och influenser alltid varit viktiga.  
 

Muntlighet 
 
Det är viktigt att förstå att musik funnits långt innan noter, precis som tal funnits långt innan 
det skrivna ordet. Det är dock svårt för oss moderna människor att tänka bort det faktum att 
hela vår livsvärld är formad av skriftlig kultur. Både Lilliestam (1995) och Ong (1990) delar 
åsikten att allt som är muntligt är primärt i förhållande till det skrivna. Ong menar att det 
muntliga uttrycket kan existera, och har nästan alltid existerat, utan någon skrift alls, men 
skriften kan aldrig existera utan det talade ordet. Lilliestam, å sin sida, uttrycker det så här: 
   

Av och till ser vi i pressen journalister som förvånas över att musiker, 
som till exempel Paul McCartney eller Ulf Lundell, inte kan noter 
men kan spela och göra musik ändå. Ett självklart faktum, som dessa 
skribenter då inte tänker på, är att tal, sång och instrumentspel är 
primära i förhållande till skrift, dvs. de kan existera utan skrift. 
Däremot gäller inte det omvända. (Lilliestam, 1995, s. 4) 
 

Även om en stor del av rock och popmusiken i dag blir nerskriven i noter så är den i grund 
och botten gehörsbaserad, inte minst genom det sätt på vilket den skapas. Notskriften är också 
mycket begränsad när det gäller att förmedla rock och popmusikens speciella uttryck. Som 
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exempel kan vi ta vad man inom jazzen kallar ’sväng’5 vilket är omöjligt att notera. 
(Lilliestam 1995) Sådana musikaliska parametrar kan enbart traderas muntligt även om det 
handlar om ljudande förlagor i form av ljudinspelningar, även kallade fonogram. Ett annat 
exempel är begreppet ’blå toner’ som Lilliestam beskriver som mikrovariationer i tonhöjd. 
Även dessa är omöjliga att förmedla genom notskriften. De musikaliska parametrar vi gett 
exempel på ovan är några av skälen till varför de afroamerikanska stilarna till största delen är 
gehörsbaserade. Det skulle därför vara svårt, för att inte säga omöjligt, att undervisa i de 
afroamerikanska stilarna utan att en viss del av undervisningen är gehörsbaserad. 
 

Gehörsbaserad undervisning 
 
Både Johansson (2002) och Lilliestam (1995) framhåller att rockmusik och andra 
gehörsbaserade genrer bör helt eller delvis undervisas på gehör. Detta avsnitt skall redogöra 
för vad gehörsbaserad undervisning är samt ge exempel på hur sådan undervisning skulle 
kunna utformas. Redogörelsen bygger dels på våra erfarenheter som såväl elever som lärare 
samt Johansson och Lilliestam. Gehörsbaserad undervisning – i sin renaste form – bedrivs 
helt utan hjälp av noter eller ackordsanalys6. Istället för att dela ut ett notblad till eleverna 
förevisar läraren det material som skall instuderas. Detta görs dels genom att läraren förevisar 
på varje enskilt instrument eller genom att använda sig av ljudande förlagor, ofta används en 
kombination av dessa båda metoder. Undervisningen bygger således på att lyssna och härma. 
Johansson kallar detta för ’practical-empirical method’ och menar att det påminner om det 
sätt på vilket rockmusiker lär sig av varandra utanför skolans väggar.  
 

This way of working seems to have something in common to learning 
to play by ear by imitating recordings and learning by watching other 
musicians, as jazz and rock musicians have done for almost a century. 
A jazz or rock musician might learn licks from a recording, 
internalising them and mutating them into something of his or her own 
at a very early stage of his or her development; or he or she might sit 
with a friend and trade chords and/or chord progressions, and so on. 
(Johansson, 2002, s. 65-66) 
 

I citatet ovan gör Johansson en markering om att det inte enbart handlar om att kopiera eller 
reproducera en förlaga. Det handlar till en ännu större del om att lära sig fragment av 
musikaliskt material för att sedan internalisera dessa och göra dem till ’sina egna’ för att 
sedan använda dem i sitt eget musicerande och skapande.  
 
Läraren blir i gehörsbaserad undervisning mer av en handledare som guidar och – 
tillsammans med eleverna – utforskar materialet. Det är vanligt att läraren berättar anekdoter 
om artisten eller verket som studeras. Detta ger eleverna ett mer personligt förhållande till vad 
de studerar. Det hjälper också till att stärka relationen mellan elev och lärare. (jfr Jernström, 
2000)  
 

                                                
5 Sväng är ett lika svårdefinierat begrepp som kärlek. Ett enkelt sätt att förklara begreppet är; den känsla i 
musiken som gör att man vill klappa takten eller dansa. 
6 Istället för att skriva ackorden som noter använder man sig av ett förkortningssystem med 
bokstavsbeteckningar och siffror. Ex. A7, Cm, Dm7. 
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I kursplanerna för ensemble A samt B på gymnasiet står att kursen skall ge kunskaper om 
repertoar och stilarter (Utbildningsdepartementet, 2007). Johansson (2002) menar att det för 
att man skall tillgodogöra sig sådana kunskaper krävs mycket lång tid. Även Molander (1996) 
menar att tiden är av största vikt. Kunskap existerar bara i en helhet över längre tid. Vidare 
menar Molander att den enskilda handlingen inte kan tas som kunskapsenhet. Johansson 
menar att den teoretiska kunskapen inte är nog för att behärska en musikstil.  

 
To become  a rock player, it is not sufficient to know verbally that, for 
instance, add9 and sus4 chords are common extensions: this 
knowledge needs to be embodied in the player, so that he or she 
knows the chords on an instrument; knows in what styles they are 
used, and in what contexts in these styles; and so on. (Johansson, 
2002, s. 228) 
 

Även Lilliestam (1995) uttrycker liknande åsikter. Han menar att undervisningen i rockmusik 
och annan gehörsmusik ges alldeles för lite tid för att eleverna skall kunna tillägna sig det 
formelförråd, den stilkänsla och den säkerheten i uttrycket som krävs för att man skall kunna 
säga att eleven behärskar stilen. När Lilliestam lägger fram förslag på hur undervisningen av 
gehörsbaserad musik bör utformas så hävdar han att man inte bör utgå från noter 
överhuvudtaget. Istället bör man agera som om noter inte fanns eftersom det är så det fungerar 
i de flesta rockband. Han menar att man däremot kan arbeta med att utveckla och ta tillvara på 
andra sätt att minnas och lagra musik. Han nämner då auditiva, visuella, motoriska och 
verbala sätt som exempel. Johansson (2002) menar också att man bör närma sig det sätt på 
vilket man arbetar inom ett rockband när man skall lära sig låtar. 
 

The teacher being a supervisor and path-finder implies that the 
teacher’s words and views are not taken as gospel, but that every 
student will have the oppurtunity to voice his or her own opinions and 
thoughts – ideally, this would mean that a group, including the 
teacher, could discover things about songs, formulas and so on 
together, quite like a rehearsing garage band. (Johansson, 2002,  
s. 229) 
 

Som en kort sammanfattning av detta avsnitt kan sägas att gehörsbaserad musik skapas och 
framförs utan noter, är praktisk kunskap eller kunskap i handling och att den till stora delar 
sprids eller traderas muntligt. Det har också framkommit att en av de viktigaste faktorerna för 
att lära sig behärska olika gehörsbaserade stilar är tiden. 
 

Inlärningsstilar  
 
I denna uppsats ser vi en koppling till inlärningsstilar när vi undervisar i ensemblespel. Enligt 
Gullberg (1999) så kan musiken ge elever möjlighet att uttrycka många olika sorters känslor. 
Olika musikstilar lockar fram olika känslor. T.ex. rockmusik anses av många vara upprorisk 
och rebellisk vilket leder till att den kan framkalla primitiva drag hos musikutövaren eller 
lyssnaren. Många stärker sin identitet genom en viss musikstil och musiken blir således en del 
av den egna personligheten. (Gullberg, 1999) 
 
Alla föds som individer utrustade med olikheter som gör oss unika. Dessa olikheter bidrar till 
vars och ens personlighet. Följaktligen leder detta till att alla lär sig på olika sätt. 
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Inlärningsstilar handlar om en individs unika sätt att lära sig. Genom att anpassa och 
individualisera undervisningen med hjälp av olika metoder kan pedagoger effektivisera 
elevers lärande. ’Att utgå från elevernas inlärningsstilar innebär att lärarna bygger lärandet på 
elevernas styrkor och därmed skapas en positiv inställning till skolan och till lärandet.’ 
(Boström, 1998, s. 17) Enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna skall 
undervisningen vara likvärdig. Med hänsyn till elevens förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå skall alla uppnå samma mål.  
 

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet 
att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt 
för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya 
kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. 
Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande 
och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge 
dem framtidstro.  (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6) 

 
I slutet på 60-talet verifierade Rita Dunn och hennes make Kenneth olika individuella stildrag 
hos elever och myntade därmed uttrycket inlärningsstil. Deras forskning pekar på att det finns 
21 faktorer som har objektiv mätbar betydelse för inlärning. Bland dessa faktorer 
uppmärksammas följande sinnen; det visuella (synsinnet), det auditiva (hörselsinnet), det 
taktila (behovet att fysiskt beröra) samt det kinestetiska (att uppleva och känna). (Dunn, Dunn 
& Treffinger, 1995) Utgående från makarna Dunns forskningen kring ämnet inlärningsstilar 
kan man analysera elevernas inlärning enligt följande. 
 
En person som lär sig främst genom hörselsinnet kallas auditiv. Auditiva elever lär sig bäst 
via hörselsinnet. Att vara auditiv innebär att man föredrar att lyssna på lärarens muntliga 
genomgångar eller inspelade band. De auditiva eleverna torde vara de som använder sig av 
gehöret som inlärningsstrategi när det gäller ensembleundervisningen. Visuella elever 
kommer bäst ihåg vad de sett, läst eller observerat, dvs. att de använder sig mest av synsinnet. 
Dessa behöver i första hand visuellt material: texter, bilder, filmer, o.dyl. De visuella eleverna 
är förmodligen de elever som har svårast för gehörsbaserad ensembleundervisning. När man 
spelar ett instrument eller sjunger är det den taktila perceptionen som ger information från 
fingrarna och strupen, och det kinestetiska sinnet ger information om musklernas rörelse och 
spänning/avspänning. (jfr Boström, 1998; Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) Gällande 
användandet av gehör eller noter/ackordsanalys i ensembleundervisning ses alltså en koppling 
till inlärningstilarna. 
 
En individualiserad likvärdig undervisning innebär att pedagoger använder olika metodiska 
vägar som slutligen leder till samma mål. Det som krävs för att en pedagog ska utöva 
metodiskt anpassad undervisning är ett genomtänkt och gediget förarbete där man kartlagt 
vilka inlärningsstilar som finns bland eleverna och hur man metodiskt ska gå till väga. Målet 
är alltså att nå en effektivare metodik som tillgodoser alla individer. (Boström, 1998) I en 
ensemblesituation möter man elever utrustade med olika egenskaper som har sitt unika sätt att 
uttrycka sig verbalt och musikaliskt, samt en egen inlärningsstil. Det finns alltså en koppling 
mellan inlärningsstilar och ensembleundervisning, vilket är en utgångspunkt i detta arbete.  
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Kritik mot lärstilsteorierna 
 
Som redan nämnts så lär sig människan på olika sätt. Ett antagande som de allra flesta tycks 
vara överens om och det antagandet är heller inte något som ifrågasätts. Däremot förekommer 
kritik mot lärstilsteorierna. En del av denna kritik riktar sig mot att det enda som går att mäta i 
forskningen kring teorierna är det som är observerbart hos individen. Enligt Kroksmark 
(2006) menade bl.a. Piaget att lärande torde vara så komplext att inte endast yttre påverkan 
spelar in i processen. Denna inre del av lärandet mäts aldrig inom lärstilsforskningen vilket 
leder till en förenklad syn på lärandeprocessen menar kritikerna. Tomas Kroksmark påpekar 
detta problem med teorierna i en artikel i Pedagogiska magasinet från 2006. Han skriver: 
 

(…) lärstilsteorin gör sig skyldig till det som jag kritiserat andra 
pedagoger för, nämligen kategoriseringar och förenklingar av 
komplext mänskligt lärande.(…). Kategoriseringar kan aldrig göra full 
rättvisa åt komplext lärande eftersom det förenklar det som de är ute 
efter att förklara.(…). Lärstilsteorin kan i sin nuvarande utformning 
sorteras inom ett modernistiskt modelltänkande, som vill förutsäga 
och ordna alla sorters lärande. (Kroksmark, 2006, s. 43-44) 

 
En närliggande kritisk synpunkt är att teorierna om lärstilar inte täcker hela lärandeprocessen 
utan endast den del där nytt och svårt material ska bearbetas. Om kunskaperna sedan ska 
fördjupas och bli till färdigheter kommer andra pedagogiska modeller att behövas. (Boström,  
2000). Förutom denna kritik som rör forskningen kring ämnet framförs också kritik, bl.a. av 
Kroksmark (2006), som rör de organisatoriska konsekvenserna av att helt och hållet 
individualisera undervisningen. Om man inom skolan ska utgå från samtliga elevers 
inlärningsstil kommer man i större grupper få problem med att organisera undervisningen då 
alla elever skulle göra olika saker. Teorierna om lärstilar har inte varit kända i Sverige särskilt 
länge, det finns i dag endast två svenska avhandlingar i ämnet, vilket gör att de inte heller har 
varit utsatta för särskilt mycket granskning. (Boström, 2000) Teorierna har dock anammats 
snabbt av många lärare vilket kommer att leda till att den troligtvis kommer att utsättas för 
granskning av forskarvärlden. (Kroksmark, 2006) 
 
Vi menar att lärstilsteoriernas relevans i vår studie visar sig genom de estetiska uttryck som 
kan uppstå och upplevas vid ett musikaliskt utövande. Baserat på de mål som står i Lpf 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) så kan teorierna om lärstilar vara ett instrument att nå alla 
elever i en ensemblesituation. Vi förhåller oss dock kritiskt till användandet av inlärningsstilar 
i större grupper, men ser samtidigt möjligheter att anamma dessa i mindre ensembler.   
  

Rock- och popmusik inom och utanför institutionerna 

Rockgruppen 
 
Det råder ingen tvekan om att rock- och popmusik låter annorlunda inom och utanför skolans 
väggar. Detta beror på att det rör sig om två olika lärandemiljöer. Utanför skolan samlas 
kamratgruppen, eller likasinnade, i replokalen för att spela tillsammans. Människorna i denna 
grupp spelar med varandra för att de trivs ihop och i de flesta fall har de samma värderingar 
och förebilder. Lärandet i denna miljö kan beskrivas som kollektiv, frivillig, spontan, 
informell och öppen till sin karaktär. (Gullberg, 2002) Man lär sig genom att pröva sig fram, 
genom att härma och hjälpa varandra i en kollektiv process. (Green, 2001; Rostwall & West, 
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1998) Att ta egna initiativ och kunna vara delaktig i musikens utformning är i detta 
sammanhang en självklarhet. (Johansson, 2005) Enligt Gullberg (2002) är inte 
kamratgruppens lärandemiljö så strukturerad som skolans, trots detta existerar det fortfarande 
hierarkier och maktförhållanden som påverkas av individernas relation till varandra och deras 
sociala samspel.  
 

Ensemble 
 
Inom skolans värld råder andra förutsättningar för rockgruppen. Det vi utanför skolan menar 
med band eller grupp benämns ensemble och själva musicerandet kallas ensemblespel. Den 
största skillnaden mellan en rockgrupp utanför skolan och en ensemble inom skolan är att 
skolensemblen består av en samling individer som förväntar sig att lära sig något. (Gullberg, 
1999) Ensemblen är oftast sammansatt av någon lärare och leds av denne lärare. Repertoaren 
innehåller låtar som läraren anser vara lämpliga som undervisningsmaterial. (Johansson, 
1996) Syftet med ämnet ensemble är att förmedla det speciella i att musicera tillsammans. 
Med det menas att vidga det musikaliska perspektivet och den musikaliska upplevelsen. 
Styrdokumenten för ensembleundervisningen anger inte konkret vilka genrer som ska 
behandlas eller hur undervisningen ska utformas. Detta betyder att det är upp till varje skola 
och lärare att utforma kursen så att den motsvarar elevernas behov och förutsättningar. 
Undervisningen sker kollektivt, men bedömningen individuellt. Följaktligen erhåller varje 
enskild elev ett individuellt betyg i kursen.   
  

Rock/pop och musikundervisning i skolan  
 
För ca 30 år sedan gjorde gehörsmusiken sitt intåg i skolans värld. Det var även då man så 
småningom började undervisa i rock/pop musik. Många har diskussionerna varit om 
rockmusikens status som skolämne och vilken kompetens lärarna ska besitta för att kunna 
undervisa i ämnet. (Lilliestam, 1995) Det har förekommit åsikter om populärmusikens 
tveksamma kvalitativa aspekter, att den är underlägsen den västerländska konstmusiken och 
att det tänkande som ligger till grund för västerländsk konstmusik inte är överförbart till 
populärmusik eller rockmusik. (Gullberg, 1999) Gullberg (1999) menar också att 
föreställningen att rock/pop musik är underlägsen andra genrer såsom västerländsk 
konstmusik kan härledas till elitiska attityder såsom den ’högre konsten kontra massornas 
musik’, eller till okunskap om rockmusikens musikaliska och tekniska kompetens.  
 
Det finns två olika synsätt på musicerande och lärande. Det ena är att man musicerar i ett 
kontextberoende sammanhang. Johansson (1996) menar att ett sådant förfarande innebär att 
man umgås med likasinnade, har en gemensam musiksmak, lär sig spela tillsammans och så 
att säga lever med musiken. Med andra ord, man lär sig musiken inifrån. Enligt Säljö (2000) 
är kontexten den miljö och verksamhet inom vilken en handling vanligtvis utförs. Det andra 
synsättet är att man musicerar i ett kontextoberoende sammanhang. Lilliestam (1995) 
förklarar detta på följande sätt:  
 

Kontextoberoende inlärning äger rum i skolor och andra institutioner, 
t.ex. när man lär sig matematik via en lärobok eller när man lär sig att 
spela folk- eller rockmusik på en musikhögskola. Inlärningen sker 
alltså inte i samband med den praktiska verksamhet och miljö där den 
sedan ska tillämpas. (Lilliestam, 1995, s. 233) 
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Musicerandet i skolan skiljer sig från musicerandet utanför skolan och detta leder till att 
studenter kan ha svårt att se sambandet mellan deras egna musikaliska utövande och skolans.  
Det är med andra ord ett ofta förekommande kontextoberoende lärande som man ser i 
ensembleundervisningen i våra skolor. Enligt Johansson (1996) finns det en risk med 
undervisning av kontextoberoende karaktär. Han menar att undervisning i rock och jazz kan 
på det här sättet bli ett nödvändigt ont för studenterna. Det kan med andra ord leda till att 
eleverna ser till att de har närvaro på lektionerna och sköter sig så pass att de blir godkända.      
 
För att en lärare och hans/hennes undervisningssituation skall bli trovärdig bör man undervisa 
i ett kontextberoende sammanhang. (Johansson, 1996) T.ex. om man spelar en blueslåt på en 
ensemblelektion, skall läraren vara medveten om vilka ackordfärgningar7 och licks8 som är 
aktuella i genren. Han eller hon bör även vara insatt i genrens historia och kunna namnge 
viktiga artister och deras kända låtar. Motsatsen blir att behandla kunskapen som 
kontextoberoende, vilket leder till synsättet: ’samma typ av teknik vare sig man spelar den 
ena eller den andra genren.’ (Olsson, 1993, s. 119) Grundtekniken förblir densamma, men för 
att behärska en viss stil och dessutom kunna spela den övertygande krävs mer än 
grundläggande speltekniker. Detta är i sig ett tidskrävande arbete. Ett arbete som blir svårt att 
utföra på den begränsade ensembletid som finns att tillgå. Istället lär sig studenter låtar efter 
s.k. fakebooks eller realbooks9 som erbjuder både ackord och melodi. (Lilliestam, 1995) 
Undervisningen blir således notbunden. 
 
För att kunna undervisa i rock/pop musik krävs det att man som lärare har bred kunskap om 
olika stilar inom populärmusiken. (Johansson, 1996) Det är ett faktum att det kontinuerligt 
uppstår nya genrer och subgenrer. Att förutspå vad som är nästa steg i utvecklingen är näst 
intill omöjligt, men genom att bygga upp en kunskapsbank och en övergriplig bild av den 
befintliga musikhistorien kan man visa var de nya genrerna har sitt ursprung. Rockens 
harmoniska språk är under ständig utveckling. Detta tack vare alla kreativa musiker som hela 
tiden skapar nya varianter av de gamla formlerna och därmed utvidgar genren. (Lilliestam, 
1995) På så sätt kan man se och använda de huvuddrag som är typiska för en specifik genre 
och följaktligen använda den kunskapen i sin undervisning i mötet med nya genrer.  
 
Det krävs också kunskap om de olika instrumentens funktion och roll i en rock/pop ensemble. 
(Johansson, 1996) För att elever skall känna att ensembleundervisningen har 
verklighetsförankring bör pedagogen kunna förebilda på de olika instrument som förekommer 
i en rockensemble. Pedagogen bör även kunna förklara och argumentera varför man spelar på 
ett visst sätt i en specifik situation. Om man spelar och undervisar musik i olika stilar och av 
olika karaktär i en ensemblesituation bjuder man eleverna på en bred upplevelse. En 
upplevelse som ger eleverna möjlighet att uttrycka många olika sorters känslor i och genom 
musik. (Rostwall & West, 1998)   

   
 
 
 

                                                
7 Alla toner som, förutom grundtreklangen, ingår i ett ackord kallas färgningar. 
8 Kort musikalisk figur eller fras, kan även vara av längre karaktär. 
9 Notböcker med samlingar av vanligt förekommande verk. 
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Skolans Styrdokument 
 
I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna beskrivs att undervisningen skall vila på 
demokratisk grund. Skolan och undervisningen skall genomsyras av demokratiska värderingar 
där alla, både personal och elever, skall ha möjlighet att påverka. Varje människas egenvärde 
skall respekteras och därmed skall alla ha möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart. 
Nyckelorden är alltså demokrati, medmänsklighet och respekt. Dessa tre nyckelord utgör även 
det fundament som ensembleundervisningen skall vila på. (Utbildningsdepartementet, 2006) 
 
’Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.’ 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4) Ensembleundervisningen skall utformas så att alla 
elever känner sig likvärdiga och delaktiga i det musikaliska samspelet. ’Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 
målen.’ (Ibid, s. 4) Läraren ansvarar alltså för att eleverna musicerar på den nivå de befinner 
sig. Oberoende om man spelar på gehör eller spelar efter noter skall man kunna nå kursmålen. 
I ett ensemblesammanhang bidrar eleven med ett sådant musicerande som motsvarar dennes 
kunskapsnivå. ’Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 
samband.’ (Ibid, s. 6) Det vill säga, för att eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin 
musikaliska färdighet och förståelse bör även ensembleundervisningen ske i ett 
kontextberoende sammanhang.   
 
Under rubriken ’Mål att uppnå’ i Lpf 1994 är det väldigt glest mellan mål som är direkt 
kopplade till estetisk verksamhet. Det enda mål som egentligen berör ensembleverksamheten 
lyder enligt följande:  
 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på 
gymnasieskolans nationella och specialutformade program dessutom 
kan hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 10-11) 

 
Kursplanen för den obligatoriska kursen; Ensemble A som ingår i det nationella estetiska 
programmet med musikinriktning lämnar mycket tolkningsutrymme till läraren. Kursen skall 
ge eleven grundläggande färdigheter i ensemblespel, instrumentala eller vokala. Ett mål är att 
stimulera elevens samspels- och samarbetsförmåga. Kursen skall också ge eleven 
grundläggande kunskaper om olika stilarter och en adekvat repertoar. Vidare skall kursen vara 
inriktad mot olika genrer eller ensembleformer. Eleven ska kunna musicera tillsammans med 
andra och i övrigt kunna samarbeta vid musikutövning. (Utbildningsdepartementet, 2007) 
 
Ensemble B är en valbar kurs som bygger på Ensemble A. Kursen skall ge eleven fördjupade 
kunskaper om ensemblespel, repertoar och stilarter. Ett viktigt mål med kursen är att den ska 
stimulera eleven till fortsatt musikutövande. Eleven ska kunna analysera och reflektera över 
sitt musicerande i ensemblesammanhang. (Utbildningsdepartementet, 2007) Med andra ord 
skall eleven i den kursen utveckla ett sådant musikaliskt medvetande att han/hon kan se 
kopplingen till musikteori10 och därmed kunna analysera och reflektera över sitt eget 
musicerande. Efter avslutad kurs skall eleven besitta de verktyg som behövs för att på egen 
hand kunna instudera en viss repertoar och fortsätta sitt musicerande. 
(Utbildningsdepartementet, 2007)  

                                                
10 Rent allmänt används ordet musikteori ofta i vardagsspråket för att markera en motsats till praxis i betydelsen 
praktisk-musikalisk färdighetsträning och utövning, vokalt eller instrumentalt. (Sohlman, 1976) 
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Metod 
 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin omvärld, sitt liv och sin verksamhet är ett av de 
enklaste sätten att helt enkelt fråga dem. Vi valde således att samla in data genom intervjuer.  
Planeringsarbetet med intervjuprojektet utfördes utgående från ett antal metodologiska frågor 
hämtade ur boken Den kvalitativa forskningsintervjun. (Kvale, 1997) Den första av dessa 
frågor som beaktades var; hur många intervjupersoner behövs? Av praktiska skäl gjordes ett 
beslut att avgränsa arbetet eftersom vi inte var intresserade av kvantitativa data utan enbart av 
kvalitativa. Trost (2005) menar att om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt 
att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är 
en kvalitativ studie rimlig. Vi beslutade också att genomföra studien ur ett fenomenologiskt 
perspektiv. Nedan följer en redogörelse för begreppet fenomenologi. 
 

Fenomenologi 
 
Med en fenomenologisk forskningsansats vill vi fånga och beskriva livsvärlden. Vår livsvärld 
är den värld vi upplever som vår vardag. Alltså det som sker omkring oss varje dag men som 
inte medvetet tolkas. För försökspersonerna i denna undersökning är livsvärlden deras vardag 
som lärare. Vi vill ta del av försökspersonernas upplevelse av livsvärlden som den ter sig för 
dem. Det man bör komma ihåg är att vi som forskare vid intervjutillfället blir en del av 
informanternas livsvärld och kan på så vis påverka resultatet. Inom fenomenologin finns ett 
grundantagande i att det finns något gemensamt i liknande erfarenheter; även om dessa 
erfarenheter görs av olika individer med olika bakgrund. (Hartman, 1998) I detta fall rör det 
sig om lärarnas upplevelser av gehörsbaserad ensembleundervisning. Fenomenologiska 
studier bedrivs ofta med kvalitativa metoder som observation eller intervjuer. 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i 
och beskriva den levda vardagsvärlden. Strävan att erhålla 
förutsättningslösa beskrivningar innebär en rehabilitering av 
Lebenswelt – livsvärlden – i förhållande till vetenskapens värld. 
Livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds 
som en direkt och omedelbar upplevelse oberoende av och före några 
förklaringar. (Kvale, 1997, s. 55) 
 

Försökspersoner 
 
Vi gjorde bedömningen att fyra informanter skulle svara väl mot arbetets omfattning.  
Därmed togs beslutet att ta kontakt med fyra gymnasieskolor i norra regionen av Sverige och 
bland dessa hitta en ensemblelärare från varje skola som var villig att ställa upp på en 
intervju. För att undersökningen ska få en språklig variation kommer försökspersonerna att 
refereras som både lärare, informanter och intervjupersoner såväl som försökspersoner. I alla 
avseenden menas givetvis de lärare som varit föremål för vår undersökning. 
 
De fyra lärare som blev informanter representerar olika gymnasieskolor. För att undvika 
likriktade svar som kan uppstå på grund av liknande arbetssätt eller rådande tradition på en 
skola valde vi att intervjua endast en lärare från samma skola. Ambitionen var alltså att 
åstadkomma variation i svaren. Spridningen på informanterna, vad gäller kön, ålder, 
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musikaliska preferenser samt yrkesverksam tid blev relativt stor. Detta borgar för ett brett 
spektrum av åsikter kring ämnet. Samtliga informanter har formell musiklärarutbildning.  
 

Material 
 
Intervjuerna har utgått från ett frågeformulär. När väl intervjun varit igång har följdfrågor 
dykt upp i situationen och därför har den ena intervjun inte blivit den andra lik. Detta var 
också vår avsikt. Ambitionen var att frågeformuläret skulle ligga till grund för ett samtal kring 
frågorna, därför har även andra frågor förekommit än vad som finns i formuläret. Med det 
menas att man tar frågorna i den ordning de passar och låter den intervjuade styra 
ordningsföljden. Utifrån de svar man får formulerar man följdfrågorna. (Trost, 2005) 
Vår ansats bygger alltså på vad som i metodlitteraturen närmast brukar betecknas som 
halvstrukturerad intervju (Kvale, 1997). Det frågeformulär som vi utgått ifrån finns bifogat 
under rubriken bilagor. I enlighet med Kvale (1997) har vi försäkrat oss om informerat 
samtycke från våra försökspersoner. Med detta menas att informanterna delgetts 
undersökningens generella syfte, undersökningens upplägg samt vilka risker som kan vara 
förenade med att delta i undersökningen. Detta innebär också att försökspersonerna deltar 
frivilligt med rätt att dra sig ur projektet när som helst. (Ibid, 1997) Vi har valt att hålla våra 
informanters identiteter konfidentiella.    
 

Procedur 
 
Efter att intervjupersonerna kontaktats blev de tillskickade ett brev via e-post som beskrev 
vad vår undersökning skulle komma att handla om. De fick också ta del av 
syftesbeskrivningen och bakgrunden från vårt forsknings-pm. Att intervjupersonerna kände 
till vad intervjun skulle komma att handla om på förhand ansågs som viktigt. Dels för att 
väcka tankar kring ämnet och inte minst för att få försökspersonernas informerade samtycke. 
(jfr Kvale,1997) Genom detta skulle de få chansen att på egen hand börja fundera över ämnet.  
 
Vid intervjutillfället fick intervjupersonerna återigen ta del av samma information men denna 
gång i muntlig form. Lärarna intervjuades var och en vid helt skilda tillfällen. Intervjuerna 
genomfördes av praktiska skäl på försökspersonernas egna arbetsplatser förutom i Davids fall. 
I detta fall genomfördes intervjun på forskarens arbetsplats. Värt att veta är också att 
författarna intervjuat två personer vardera, också detta av praktiska skäl. 
 
Intervjupersonerna tillfrågades, i samband med bokning av intervjutillfälle, om vi hade deras 
tillåtelse att göra en ljudupptagning av intervjun för att enklare kunna analysera denna. Ett 
annat viktigt skäl till att göra ljudupptagningar var att intervjuaren skulle kunna koncentrera 
sig på frågorna och svaren istället för att göra minnesanteckningar. (Trost, 2005) Samtliga 
intervjupersoner gav sitt godkännande och därför har också varje intervju spelats in. Två av 
intervjuerna spelades in på minidisc och de andra två spelades in på en mp3-spelare. 
 
Som tidigare nämnts har varje intervju till viss del fått ta sina egna vägar. Intervjuerna har 
utförts utgående från frågeformuläret med lyhördhet för impulser och idéer från 
intervjupersonen. Om en fråga ’triggat’ intervjupersonen, har denne fått uttömma detta ämne 
utan att intervjuaren avbrutit eller försökt styra samtalet. Anledningen till detta förfarande var 
att försökspersonens tankar, och vad denne ansåg värt att förmedla, varit avsikten med 
undersökningen. Intervjuarna har också i möjligaste mån försökt undvika att ställa ledande 
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frågor eller på annat sätt påverka informanternas svar. Efter att ha avhandlat de frågor som 
formuläret innehöll gavs ytterligare utrymme för intervjupersonen att förmedla sina tankar 
genom att lämna ordet fritt till denne.  
 

Databehandling 
 
Ljudupptagningarna som gjordes av intervjuerna fördes över till dator där ljudfilerna enklare 
kunde hanteras vid utskriftstillfället. Data från intervjuerna har skrivits ut ordagrant med 
pauser och upprepningar för vidare analys. Anledningen till att intervjuerna skrivits ut är den 
översikt det ger vid analys. I enlighet med Trost (2005) kom ljudupptagningarna efter 
utskriften enbart att behövas i fråga om utrönande av tonfall där det visade sig nödvändigt i 
analysarbetet. Inspirerade av Trost (2005) användes överstrykningspennor i olika färger vid 
analysarbetet. Resultatet kategoriserades utifrån de sex forskningsfrågorna. Därefter 
markerades de frågor och svar i varje intervju som rörde de olika forskningsfrågorna med 
olika färger. På detta sätt underlättades arbetet med att jämföra och analysera data. 
    

Resultat 
 
Under denna rubrik presenteras resultatet av intervjuerna som bearbetat material i löpande 
text. Istället för att redovisa svaren till varje enskild fråga i frågeformuläret är resultatet 
bearbetat så det besvarar de sex frågeställningar som presenterades i syftet. När det gäller 
redovisningen av resultatet angående frågeställningen som behandlar lärarnas musikaliska 
bakgrund och i vilken utsträckning denna påverkar deras syn på gehörsbaserad undervisning 
har vi tagit oss friheten att vara en aning nytänkande. Vi har valt att göra en kort presentation 
av varje lärare och deras musikaliska bakgrund. I presentationerna har vi även valt att 
redogöra för lärarnas yrkeskarriär samt utbildning. Anledningen till detta, ur 
forskningsrapport hänseende, nya grepp är att ge informanterna lite mer personlighet i hur de 
framställs i rapporten. Av samma anledning har de fått fiktiva namn. De fiktiva namnen gör 
det också lättare att se vem vi citerat. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 
resultatredovisningen. 
 

Vinster och förluster 
 
Två av informanterna ansåg att en stor vinst skulle vara att eleverna lyssnar mer medvetet, 
både på varandra och på förlagan när man undervisar på gehör. 
 

Ja, det är ju ett medvetet lyssnande som man får på ett annat sätt. Då 
kan man inte vara så innesluten i sig själv och i sin egen värld. Då 
krävs det att du hör hur låter det på just inspelningen, hur låter mina 
kompisar. Det vinner man ju. (Cecilia) 

 
Samtliga lärare menar att gehörsbaserad undervisning gynnar samspelet inom ensemblen och 
att eleverna får ett helhetstänkande. Andra vinster som nämns är att man eliminerar förlusten 
av de nyanser som inte är möjliga att notera11. Med detta avses sådana musikaliska parametrar 

                                                
11 Nedteckna klingande musik i noter. 
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som sväng och blå toner med mera. Det vill säga sådana parametrar som anses omöjliga att 
förmedla genom notskrift. 

Hmm…. Det går som inte riktigt att notera mmm….. känslan i sådan 
musik på något sätt. Lite olika fraseringar, tonspråk och sound och 
sådana där saker. Attityden i olika musik, den går inte att notera utan 
den måste nog nästan gå öronvägen den. Det tycker jag nog. (Bertil) 

 
En av informanterna poängterar fördelen med gehörsbaserad undervisning just på grund av att 
man snabbt får ett klingande resultat. Det vill säga att man snabbt kommer igång med 
musicerandet. Denna lärare menade att ett notpapper i många sammanhang bara är 
förvirrande för eleverna. Samma lärare hävdade att eftersom eleverna generellt är så svaga 
notläsare så tar det längre tid för dem att lära sig en låt utifrån noter än genom att använda 
gehöret. Det framkom att en del elever inte besitter de motoriska färdigheter som krävs för att 
läsa noter samtidigt som man spelar ett instrument. Samtliga informanter är eniga om att 
gehörsbaserad undervisning, när det gäller afroamerikanska stilar, är en förutsättning för att 
tillgodogöra sig kunskaper om dessa stilars särart.  
 
Vad det gäller nackdelarna med gehörsbaserad undervisning skiljer sig åsikterna något. Till 
en början verkar samtliga informanter anse att det inte finns några direkta nackdelar med att 
undervisa på gehör. Efter vidare resonemang kommer de fram till några tänkbara nackdelar. 
En av försökspersonerna ser problem inför fortsatta musikstudier då grundläggande kunskaper 
i notläsning är nödvändigt för att klara antagningsprov. En annan informant tror sig se risker i 
att grundläggande teoretiska kunskaper faller bort i och med avsaknaden av notbilden. Han 
menar då att om man lär sig en låt på gehör så kan man sedan spela den låten, men inte 
musikteoretiskt förstå vad man gör.   
 

Jag visste inte vad jag gjorde ofta. Alltså när man spelade ett riff så 
funderade man inte ens på om det var dur eller moll, alltså man bara 
spelade. (David) 

 
De två återstående informanterna delar en annan synpunkt då de menar att notläsning tillhör 
musikalisk allmänbildning. De ser också fördelarna med notbilden som minnesstöd.  
 

Vikten av muntlig tradition 
 
Samtliga lärare var eniga om att det fanns en stor vikt i att bevara den muntliga traditionen. 
En av informanterna pekade återigen på svårigheterna att förmedla attityd och nyanser genom 
notskrift. Han menar att det är omöjligt att få rätt känsla och sound i musiken om man inte lär 
sig den gehörsvägen. Vidare anser en annan av lärarna att de afroamerikanska stilarna inte 
skulle kunna existera utan den muntliga traditionen. Denna lärare menar att noter och teori 
bara är hjälpmedel i sammanhanget. En tredje informant anser att den muntliga traditionen 
utgör det fundament på vilket de afroamerikanska stilarna vilar på. Hon menar att detta är vad 
som ger dessa genrer dess själ och gör musiken personlig.  
 

De stilarna bygger ju på det på något sätt. Det är väl det som ger lite 
sådär, själ också. Man gör det mer personligt, det blir mer personligt 
på det sättet. (Cecilia) 
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Den fjärde läraren ansåg också att det var viktigt att bevara den muntliga traditionen men 
kunde inte motivera varför. 
 

Hinder och möjligheter 
 
På frågorna rörande vilka hinder och möjligheter det finns för att bedriva endast 
gehörsbaserad undervisning inom ramarna för ensembleundervisningen på estetiska 
programmet anser samtliga informanter att det rent praktiskt är möjligt att undervisa enbart på 
gehör. En av informanterna menar att många elever redan använder detta som 
inlärningsstrategi.  
 

För en del elever är undervisningen enbart på gehör eftersom det är 
den strategi de använder. (David) 

 
Med det menar han att dessa elever använder sig enbart av gehöret även om läraren delat ut 
noter. Antingen på grund av att elevens färdigheter i notläsning är ringa eller för att eleven 
hellre spelar på gehör. De möjligheter som våra informanter kunde se var till stor del 
desamma som de fördelar de kunde se med gehörsbaserad undervisning i övrigt, dvs. samspel 
och att eleverna lyssnar bättre på varandra i en ensemblesituation. Två av informanterna 
tillade även att eleverna får större möjligheter att förbättra sitt musikminne12. De menade att 
noter eller ackordsanalys ofta blir ett hinder för att lära sig låten utantill. Notbilden blir en 
sorts fusklapp.  
 
Ett av de hinder lärarna såg var att kopplingen till musikteorin blir för abstrakt. De menade att 
eleverna inte skulle förstå nyttan med musikteori om de bara lär sig spela låtar på gehör. 
Eleverna skulle helt enkelt bara lära sig spela låtar utifrån enskilda förlagor utan att egentligen 
ha någon förståelse för vad de spelar. 
 

Om jag bara tar ut som det låter på förlagan behöver jag egentligen 
inte förstå vad jag gör. Om jag bara ska spela exakt. Alltså, jag 
behöver inte förstå det teoretiskt. (David) 

 
Lärarna såg också risker i att eleverna i förlängningen inte heller skulle lära sig bruket av en 
adekvat terminologi och därför ha svårt att kommunicera i ensemblesammanhang. Vidare 
menade en av informanterna att man genom att utesluta noter från ensembleundervisningen 
inte skulle uppnå kursmålen eftersom han ansåg att notspel och musikteori är en del av 
ensemblekursen. Ett av de största hindren informanterna kunde se var klyftorna i kunskap 
mellan eleverna. De såg svårigheter i att finna låtmaterial som skulle vara tillräckligt lätt för 
de svaga eleverna och tillräckligt stimulerande för de starkare eleverna. Med det menar de att 
man genom gehörsbaserad undervisning lägger mycket ansvar på den enskilda eleven att själv 
planka och instudera låtmaterialet. Därför skulle läraren i en sådan situation tvingas hålla en 
lägre nivå på låtmaterialet. 

Lärarnas musikaliska bakgrund 
 
En intention med undersökningen var att ta reda på lärarnas musikaliska bakgrund eftersom vi 
antog att det skulle kunna ha betydelse för deras åsikter kring gehörsbaserad undervisning. 
                                                
12 Förmågan att minnas och ur minnet framföra musikaliska verk. 
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Det var då av intresse att undersöka om lärarna börjat musicera som gehörsspelare eller 
notläsare. Det var också betydelsefullt att få veta vilken kategori de nu anser sig tillhöra. Vi 
bad även informanterna redogöra för sin musikaliska bakgrund. Nedan följer en kort 
presentation av varje enskild lärare.  
 
En av informanterna ansåg sig vara gehörsspelare medan resterande ansåg sig vara både 
notläsare och gehörsspelare. Ett intressant fenomen hos två av informanterna var att de var 
helt notbundna på ett eller flera instrument medan de på andra instrument ansåg sig var 
gehörsspelare. Det visade sig att de var notbundna på de instrument som var förknippade med 
västerländsk konstmusik eller klassisk musik. En av informanterna hade myntat ett eget 
begrepp för att beskriva sin profil, han kallade sig själv notbunden gehörsmusiker. Med detta 
menade han att han ansåg sig ’vara lite av varje’. 
 

Lärare 1 
 
Adam är mellan tjugofem och trettio år och jobbar som gitarr- och ensemblelärare på ett 
estetiskt program. Han har precis gjort sin första termin som gymnasielärare. Tidigare har han 
jobbat två år som lärare i grundskolan. Förutom sin lärartjänst är Adam även aktiv som 
professionell musiker i olika sammanhang. Adams intresse för musik växte sig starkt under 
högstadieperioden och eskalerade sedan i takt med vidare musikstudier. Country och rock är 
den musik som Adam helst spelar. Adam ser sig själv främst som gehörsmusiker13 med 
bakgrund i olika garageband. 
 

Lärare 2 
 
Bertil är en man i fyrtioårsåldern. Han jobbar som lärare i musikskolan, klasslärare på 
högstadiet samt som lärare på gymnasiet, främst det estetiska programmet. Hans lärartjänst är 
således en blandning av tre uppdrag. Bertils huvudinstrument tillhör familjen träblås men han 
spelar även piano och bas. Han började som barn spela piano på gehör i hemmet. Senare 
började han även spela träblås i musikskolan och fortsatte sedan på folkhögskola. Därefter 
studerade han vid en musikhögskola. Bertil har jobbat arton år på sin nuvarande tjänst. 
Musiken har alltid varit närvarande under Bertils uppväxt, både i hemmet och i kyrkan. Vid 
sidan av sin lärartjänst så är Bertil aktiv musiker i olika projekt. Eftersom han spelar både 
träblås, piano och bas har han fötterna i både den västerländska konstmusiken och i den 
afroamerikanska traditionen. Bertil påstår sig vara gehörsmusiker när det gäller bas och piano 
men notläsare när det gäller blåsinstrument.   
 

Lärare 3 
 
Cecilia är en kvinna i fyrtioårsåldern. Hon arbetar som lärare på ett estetiskt gymnasium där 
hon undervisar i flera ämnen. Hon började spela flöjt efter noter som barn i Musikskolan och 
spelade även piano, då på gehör, hemmavid. Efterhand tog pianot över och intresset för 
afroamerikanska stilar väcktes. Under sin skolgång har hon tagit lektioner i piano och sång för 
musikstuderande vid en folkhögskola. Efter avslutade gymnasiestudier på en vårdlinje 
fortsatte Cecilia sina studier på en musikhögskola. Cecilia är inne på sitt trettonde år som 
                                                
13 Musiker som i princip uteslutande musicerar och instuderar musik på gehör. 
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gymnasielärare. Cecilia spelar helst ’slick14’ soulmusik men även körverksamhet av 
varierande slag ligger henne varmt om hjärtat. Även Cecilia anser sig vara notläsare när det 
gäller blåsinstrumentet men gehörspelare gällande pianot. 
 

Lärare 4 
 
David är i trettiofemårsåldern och jobbar sedan tre år tillbaka som gitarr- och ensemblelärare 
på ett estetiskt program. Intresset för musik fick han, som han själv uttryckte det, med 
modersmjölken men beslutet att studera till musiklärare kom relativt sent. Musicerandet tog 
fart på allvar genom en rad garageband, då enbart på gehör, och senare genom musikstudier 
på folkhögskola och musikhögskola. David spelar helst jazz och blues och ser sig själv som 
notbunden gehörsmusiker. Vi tror att David med detta menar att han genom sina studier blivit 
allt mer notbunden i samma takt som gehörsspelet kommit i skymundan. Han poängterar dock 
att han började musicera på gehör.  
  

En ’vanlig’ ensemblelektion 
 
Vi bad informanterna beskriva en ’vanlig’ ensemblelektion för att se i vilken utsträckning de 
undervisade på gehör samt för att få en inblick i hur deras verksamhet ser ut. De 
ensemblelektioner de beskrev var väldigt lika varandra. I huvudsak instuderades låtmaterialet 
utifrån en ljudande förlaga, alltså på gehör, samt ackordsanalys och i vissa fall noter. Läraren 
förevisar på instrumenten om det behövs. Vad gäller låtmaterialet så stod både lärarna och 
eleverna för utformandet av repertoaren. Det finns en tydlig inriktning mot afroamerikansk 
tradition även om det på någon skola förekom klassisk musik eller etnomusik15. Pop, rock och 
blues är dock de vanligast förekommande genrerna. Två av informanterna beskrev också hur 
de förutom att bara spela låtar på lektionerna även jobbade med improvisation genom olika 
improvisationsövningar och dessutom specifikt med stilkänsla eller attityd.       
 

Strategier 
 
I syftet uttrycktes från vår sida en förhoppning om att få ta del av tänkbara strategier eller 
metoder för gehörsbaserad undervisning. Antaganden fanns att några av informanterna kunde 
ha utarbetade metoder för denna typ av undervisning. Vi frågade därför under intervjuerna om 
informanterna hade dylika metoder eller strategier. Ingen av informanterna ansåg sig ha 
någon särskilt genomtänkt metod. Deras sätt att undervisa på gehör var tämligen lika. Oftast 
arbetade man utifrån en ljudande förlaga i form av cd-skivor, video eller liknande. I de flesta 
fall förevisade också läraren på de olika instrumenten medan de elever som skulle sjunga 
materialet oftast fick öva enskilt med hjälp av en ljudande förlaga vanligtvis med en utskrift 
av låttexten. 
 
 
 

                                                
14 Genre som hade sin glansperiod under 1980-talet. Välpolerade och tillrättalagda produktioner är 
kännetecknande. Musiken härstammar från den amerikanska västkusten. 
15 Även kallad world music. Beteckning för olika typer av folkmusik från världens alla hörn. 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man se att samtliga lärare anser att det finns en rad klara fördelar 
med gehörsbaserad undervisning. Det medvetna lyssnandet från elevernas sida anses vara det 
mest positiva. Lärarna upplever att eleverna lyssnar mer på varandra såväl som på den 
ljudande förlagan med en djupare förståelse för genrernas olika särarter som följd. Samspelet 
mellan eleverna i ensemblen ansåg man också gynnas av gehörsbaserad undervisning. Vidare 
hävdar hälften av lärarna att elevernas musikminne, alltså förmågan att memorera musik, blir 
bättre om de inte har noter att ’tjuvtitta’ på. 
 
Den främsta nackdelen lärarna kunde se var fjärmandet från musikteorin. De menar att teorin 
kan bli för abstrakt för eleverna och att de riskerar att inte se kopplingen mellan det praktiska 
musicerandet och teorin. Alltså att man musicerar utan att förstå vad man egentligen gör. En 
av lärarna såg också en fara i att eleverna inte heller skulle få ett adekvat språk kring musiken, 
att de helt enkelt skulle gå miste om terminologin. En annan av lärare menade att man inte 
kunde uppnå kursmålen om man enbart undervisade på gehör. 
 
När det gäller vikten av den muntliga traditionen var alla eniga om att de afroamerikanska 
stilarna egentligen inte skulle kunna existera på ett annat sätt. Detta motiverades med att 
alltför många av de avgörande parametrarna i musiken, det vill säga sådana saker som sväng, 
blå toner eller attityd, skulle försvinna i och med en alltför notcentrerad undervisning.  

 
Det framkom också genom intervjuerna att lärarna hade väldigt lika utformning på sina 
respektive ensembleverksamheter. Av vad vi kunnat utläsa från intervjuerna så undervisar 
samtliga lärare till största delen på gehör med noter eller ackordsanalys som ett hjälpmedel 
eller stöd.  
 

Diskussion 
 
I vår undersökning har vi alltså intervjuat fyra ensemblelärare från fyra olika skolor i Sverige. 
Dessa lärare har delat med sig av sina tankar kring gehörsbaserad ensembleundervisning. 
Undersökningen är genomförd ur ett fenomenologiskt perspektiv med den kvalitativa 
forskningsintervjun som datainsamlingsmetod.  
 

Metoddiskussion 
 
I ett tidigt skede valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Anledningen till detta 
var att en enkätundersökning skulle vara ett alldeles för trubbigt verktyg. Avsikten var att få ta 
del av informanternas tankar kring ämnet och därför föll valet på den kvalitativa intervjun 
eftersom den metoden lämpar sig bäst utifrån vårt syfte. Siktet var mer inställt på att få en 
djupare inblick i vad en liten grupp lärare hade för tankar kring ämnet än att få en mer ytlig 
förståelse för vad en större grupp ansåg. Det går däremot inte att sticka under stol med att det 
skulle vara mycket intressant att göra en kvantitativ undersökning som speglade hela landets 
ensemblelärarkår.  
 
När det gäller urvalet av försökspersoner, var en svårighet begränsningen av antalet möjliga 
intervjupersoner samt variationen i dessa personers erfarenhetsbakgrund. Vi var av praktiska 



 

20 

skäl hänvisade till ett antal skolor i norra regionen av Sverige. Dock visade det sig, efter att 
möjliga informanter identifierats, tillfrågats och tackat ja till intervjun, att spridningen vad 
avser bakgrund, ålder, kön och yrkesverksam tid blev tämligen väl tillgodosedd.   
 
Vår uppfattning är att, trots det begränsade urvalet, intervjustudien kan ses som relativt 
tillförlitlig vad gäller den ’interna’ tillförlitligheten. Genomförandet av intervjuerna gick 
smidigt och i flera fall kändes det som om tankar väcktes hos informanterna som de tidigare 
inte formulerat eller reflekterat över. Informanterna svarade frispråkigt och det verkade som 
deras upplevelser av intervjuerna var positiva. 
 
Resultaten kan givetvis inte göra anspråk på att vara generellt giltiga, vilket naturligt hänger 
samman med den kvalitativa ansatsens förutsättningar (jfr Kvale, 1997; Trost, 2005). Däremot 
menar vi att resultaten är överförbara i så måtto att kunskaper om ett sammanhang (ett antal 
gymnasieskolors ensembleundervisning inom afroamerikansk tradition) kan bidra till att öka 
förståelsen inom andra liknande sammanhang. (jfr Bresler, 1992) 
 
I metoddelen framhölls ansträngningarna att undvika ledande frågor eller att på annat sätt 
påverka informanternas svar. Man får heller inte glömma att vår egen förförståelse färgar 
resultatet. När vi formulerar intervjufrågorna, intervjuar försökspersonerna eller analyserar 
data, är vi medvetna om att så är fallet. Därför togs beslutet att i inledningen av denna rapport 
presentera oss själva för att ge läsaren en uppfattning om vår bakgrund och därigenom en 
inblick i hur vår förförståelse kan ha färgat resultatet. Här stöter vi också på fenomenologins 
kanske största problem; ligger det i mänsklig makt att helt sätta sin förförståelse åt sidan? Vi 
menar att man bör vara medveten om förförståelsens inverkan genom att lyfta fram och 
diskutera denna problematik. Vårt största problem som forskare i den här undersökningen är 
att vi lika gärna kunnat vara informanter. Med det menas att vi tillhör samma grupp som 
informanterna, nämligen gruppen ensemblelärare. Detta har i sin tur bidragit till svårigheter 
att lägga den egna förförståelsen åt sidan. Det är dock svårt att veta om undersökningen har 
påverkats positivt eller negativt. Å ena sidan kan våra förutfattade meningar göra att data 
tolkas på ett visst sätt, men å andra sidan kanske de gör oss mer lyhörda eller känsliga för vad 
informanterna vill förmedla. Enda sättet att ta reda på i vilken utsträckning vår förförståelse 
har påverkat resultatet är att låta forskare med en helt annan bakgrund och förförståelse 
genomföra samma undersökning. 
 
Under arbetet med analysen av intervjuerna har diskussioner förts kring huruvida resultatet 
skulle ha blivit ett annat om intervjupersonerna fått ta del av vårt frågeformulär innan själva 
intervjutillfället. Tveksamheter finns kring huruvida ett sådant förfarande hade fört med sig 
några fördelar. Det skulle kunna vara så att förfarandet hade resulterat i mindre spontana svar 
från intervjupersonerna i och med att de fått tid att förbereda och tillrättalägga sina svar. 
Intervjuerna skulle också i mindre utsträckning ha fått karaktären av ett samtal och mer 
karaktären av ett förhör eller utfrågning. Att intervjupersonerna fick ta del av ämnet samt 
syftesbeskrivningen kan förvisso ha påverkat resultatet. Detta var dock en medveten handling 
från vår sida. Anledningen till detta var att informanterna skulle få tid att reflektera över sin 
verksamhet samt deras egna tankar kring ämnet. Förväntningarna var att få en djupare inblick 
i intervjupersonernas tankar. Om detta gav något verkligt resultat är dock svårt att säga 
eftersom det inte varit möjligt att kontrollera huruvida informanterna verkligen läste igenom 
det utskickade materialet eller i vilken utsträckning de utnyttjade tillfället att förbereda sig 
inför intervjun.  
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Resultatdiskussion  

Hur påverkar den musikaliska bakgrunden? 
 
På basis av svaren från intervjuerna ses en viss koppling mellan lärarnas bakgrund och deras 
syn på gehörsbaserad ensembleundervisning. Samtliga av våra informanter hade en bakgrund 
som gehörsmusiker antingen på egen hand eller i olika garageband. En annan gemensam 
faktor är att de senare genomgått formell musikutbildning. Därmed har de alltid sin 
gehörsbakgrund med sig, men de har också anammat andra värden såsom notläsning och 
musikteori. Detta ser vi som en förklaring till att den undervisning lärarna bedrev på många 
sätt påminner om det sätt man lär sig låtar på i ett garageband med den skillnaden att man 
använder ackordanalys och noter som komplement. För det är enkelt att se kopplingen till den 
informella lärandemiljön i garagebandet. Läraren och dennes roll i ensemblen är den enda 
egentliga skillnaden. Hur kommer det sig då att det ser ut på detta sätt? Troligtvis bottnar 
detta i lärarnas förförståelse för hur rock och popmusik bör traderas. Alltså innan läraren 
utbildar sig till lärare påverkas denne av omvärldens syn på rock och popmusik. Johansson 
(1996) menar att det är någonstans där man kan finna själva problematiken. Med det menar 
han att det råder en mer eller mindre uttalad uppfattning om rockmusik som upprorisk, 
omöjlig att fånga in i ramar, i kamp med institutioner. Skolväsendet, på alla nivåer, betraktas i 
sin tur som en sinnebild för tröga och tungfotade institutioner. Uppfattningen av rockmusik 
som upprorisk och rebellisk tar läraren med sig i sin lärarroll. Gullberg (1999) menar att 
rockmusiken har en kraft som påverkar individen regressivt, dvs. att individen återgår till ett 
tidigare, mer primitivt tillstånd. Vi menar att det finns en konflikt inom läraren mellan 
rockmusikern och pedagogen. Rockmusikern vill behålla attityden och känslan i musiken 
medan pedagogen gärna vill notera, analysera och sammanföra det praktiska musicerandet 
med musikteori. Det ligger alltså i lärarens intresse att värna om rockmusikens väsen och att 
samtidigt framhålla nyttan med noter och musikteori.       
 
Man skulle också kunna tänka sig att det kan bero på att det vid rockmusikens intåg på de 
olika musikutbildningarna inte fanns lärare med formell utbildning som hade rockmusik som 
kompetensområde. Istället anlitade man rockmusikerna som lärare, som i sin tur undervisade 
på gehör eftersom det var deras naturliga sätt att förmedla musik. Vi tänker oss att detta 
senare blev den undervisningstradition som idag råder inom de afroamerikanska 
musikstilarna. Det vill säga att de mönster som etableras hos instrumentalelever följer ofta 
med till en framtida lärarroll. Man lär som man blivit lärd. (jfr Rostwall & West, 1998) 
Belägg för dylika tankegångar om konserverande utbildningstraditioner finner man bl.a. hos 
Säljö (2000) som pekar på att skolan är ett exempel på en historisk kontext med en lång 
kommunikativ tradition och där det många gånger kan vara svårt att ändra mönster för hur 
man interagerar. Med det menas att de kommunikativa mönstren befästs, rentav fossiliseras, 
och uppfattas som de enda möjliga i verksamheten. (jfr Säljö, 2000) 
 
Att förändra inarbetade kommunikativa mönster i institutionella miljöer resulterar ofta i 
motstånd och konflikter. Detta är förmodligen en bakomliggande faktor som påverkar 
ensembleundervisningens utveckling. Här ser vi antagligen också huvudanledningen till att 
våra informanters undervisningsstrategier var så lika. 
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Noter och ackordsanalys, hinder eller hjälpmedel? 
 
I undersökningen framkommer det en viss ambivalens hos lärarna när de pratar om 
noter/ackordsanalys kontra gehörsspel. Å ena sidan förfäktar de gehörsspelet som det ultimata 
sättet att lära sig rockmusikens särskilda idiom samtidigt som de å andra sidan framhåller 
fördelarna med noter och ackordsanalys. Likaså framhåller de hur dessa teoretiska hjälpmedel 
kan vara ett sätt att spara dyrbar ensembletid medan de i samma andetag menar att de ofta kan 
vara ett hinder. Detta beror inte på att lärarna har svårt att bestämma sig eller att de inte vet 
vad de pratar om. Vi menar istället att det betyder att lärarna besitter en bred kunskap och har 
en stor uppsättning verktyg. Schenck (2000) skriver om att många lärare känner en osäkerhet i 
att utveckla gehörsspel hos elever, samtidigt som många lärare känner sig osäkra på hur man 
lär ut noter, framför allt till elever som har svårigheter med notläsning. Beror det på att många 
lärare saknar pedagogiska förebilder i gehörsspel eller i notläsning? (Schenck, 2000)  
 
Som det framkommer av denna undersökning finns det inga detaljerade anvisningar för hur en 
gehörs- eller rockpedagogik ska se ut. Inlärning av gehörsmusik tycks vara en mycket 
individuellt utformad verksamhet, ofta bedriven i ett kollektivt sammanhang, som kan fungera 
på många sätt. Det går därför inte att tänka svart eller vitt när det gäller gehörsspel, noter och 
ackordsanalys. Alla tillvägagångssätt har sina fördelar och nackdelar. Vissa elever lär sig 
snabbare på gehör medan andra föredrar noter eller ackordsanalys, dvs. de har sina 
individuella lärstilar. Problematiken med val av undervisningssätt, dvs. att välja att undervisa 
på gehör eller med noter eller ackordsanalys bottnar i att rockmusikens värld inte förenar sig 
så lätt med skolans, och det finns många orsaker till det. En orsak är, som framgått, att den 
musikaliska praktiken är olika i skolan och i ett band, en annan är att de organisatoriska 
former som undervisningen i skolan har skiljer sig påtagligt från fritidsmusicerandet. Det 
måste alltså till olika slag av kompromisser för att verksamheten skall fungera. (jfr Lilliestam, 
1995) 
 
Däremot är samtliga informanter eniga om att det enda sättet att lära sig och förstå de 
afroamerikanska stilarnas särart är genom gehör. Värt att påpeka är att ingen av 
intervjupersonerna nämnde på något sätt att vissa elever kunde ha svagt gehör. Detta är enligt 
vår uppfattning anmärkningsvärt, eftersom vi själva nästan dagligen stöter på elever som 
knappt kan stämma en gitarr. Det är svårt att veta vad det beror på att lärarna inte nämnde 
något om detta.   
  

Koppling till musikteorin 
 
Det fanns en oro hos några av lärarna att musikteorin skulle bli för abstrakt för eleverna om 
dessa enbart lärde sig låtar på gehör. Detta skulle i så fall få allvarliga konsekvenser för den 
enskilde eleven. Frågan är om eleverna reflekterar mer över kopplingen mellan praktik och 
teori om de har ett notpapper framför näsan? En aspekt på notläsningens problematik är att 
det krävs förkunskaper i form av motoriska färdigheter hos utövaren. (Rostwall & West, 
1998)  Det vill säga att man inte kan ’leta’ noter på två ställen samtidigt, en gitarrist kan 
exempelvis inte lista ut var noterna finns på gitarrhalsen samtidigt som denne läser vad som 
står i notpapperet. Någon av dessa aktiviteter måste gå per automatik. I detta exempel blir det 
kanske sökandet efter nästa ton på gitarrhalsen som går per automatik i form av inövade 
fingersättningar och skalövningar. Om man måste lägga ned mycket tid på notläsning och på 
att tekniskt lära in ett stycke, kan det bli svårt att lyssna efter frasering och uttryck. Detta leder 
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till att eleven tvingas dela upp koncentrationen på såväl notläsning som på det tekniska 
utförandet vilket i sin tur ofta resulterar i ett mekaniskt musicerande.  
 
I det ögonblicket eleverna får ett notpapper eller en ackordsanalys framför näsan handlar det 
om att lyckas lära sig spela låten, inte att förstå förhållandet mellan ackorden eller varför man 
valt att färga ackorden på ett visst sätt. Sådana tankegångar kommer i bästa fall efter att man 
lärt sig spela låten, oberoende av inlärningssätt. För att förstå en handling menar Molander 
(1996) att man måste förstå den helhet (verksamhet och vidare kontext) den ingår i. I vissa 
fall uppnår man en sådan förståelse först efter handlingen, kanske långt efter. (Molander, 
1996) 

 
Molander menar också att ’förståelsen och kunskapen måste komma inifrån verksamheten.’ 
(Molander, 1996, s. 239) Vi menar att om man vill göra musikteorin mindre abstrakt för 
eleverna så bör man som lärare vara noga med att tillsammans med eleverna analysera låten 
efter att man spelat den. Det absolut bästa, enligt vårt sätt att se det, vore att på 
musikteorilektionerna använda sig av samma låtar som på ensemblelektionerna. Med det 
menas att man på musikteorilektionerna lägger ensemblerepertoaren under skalpellen och 
låter eleverna dissekera och analysera den. På detta sätt får eleverna en större inblick i det 
material som de spelar. En mer konkret koppling mellan teori och praktik borde vara svår att 
uppbringa.    
 

Nivåskillnader bland elever 
 
Intervjupersonerna berörde problemet med att eleverna ofta befinner sig på olika nivå 
speltekniskt såväl som musikaliskt. Detta beror troligen på frånvaron av antagningsprov till 
estetiska programmet, musik. Det går att debattera i evigheter huruvida man borde återinföra 
dylika antagningsprov. I dagsläget använder man sig inte av antagningsprov och därför 
diskuteras ämnet inte vidare. Däremot är problemet med skillnader i nivå bland elever en 
realitet. Skillnaderna kan ibland vara så stora att det går att jämföra med att sätta i en 
knattelagsspelare i ett NHL lag. En sådan elev besitter kanske inte ens de grundläggande 
motoriska färdigheter som krävs för att spela ett instrument. Skillnaderna ställer till stora 
problem i ensembleverksamheten. Problematiken ligger i att utforma ensemblelektionen så att 
undervisningen blir stimulerande för både låg- och högpresterande elever. En viktig aspekt på 
denna problematik är att en medveten ensemblelärare inte undervisar enbart i musikaliska 
färdigheter utan även fostrar till kunskap i lagarbete. Att spela tillsammans i en ensemble är 
en ’lagsport’ och som sådan så måste alla trivas i laget annars presterar man inte efter sin 
bästa förmåga. Det stödjande klimatet är överordnat de flesta andra mål för en grupp som ska 
arbeta tillsammans. (jfr Johansson, 2005)  
 
Som en lösning till ovanstående problem vill vi inflika att en av lärarna i en sådan situation 
ger de högpresterande eleverna en extra uppgift att utföra i ensemblen förutom att spela sitt 
huvudinstrument. En sådan uppgift kan vara att låta en elev sjunga t.ex. en körstämma 
samtidigt som han eller hon spelar sitt ordinarie instrument. På det sättet bidrar eleven ifråga 
också till en utökad ljudbild i ensemblen som känns viktig och motiverande. Vi vill också 
framhålla att det även finns fördelar med heterogena grupper. De högpresterande eleverna kan 
till exempel hjälpa de lågpresterande genom att visa ackord, fingersättningar och dylikt. Detta 
ger också en lärandesituation som starkt påminner om den råder i rockgruppen, då man lär av 
och tillsammans med sina kamrater. 
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Är eleverna med på noterna? 
 
Ett intressant yttrande som vi ansåg värt att ta upp för diskussion var att många elever 
använder gehöret som inlärningsstrategi även om läraren delar ut noter eller ackordsanalys. 
Antagligen har detta att göra med att dessa elever inte anser sig behärska notläsning eller att 
de helt enkelt inte orkar ta itu med det. Det kan också bero på elevens inlärningsstil. 
Forskning kring inlärningsstilar pekar på att våra sinnen spelar roll vid inlärning. (Boström, 
1998; Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) Med andra ord, när man spelar musik eller lyssnar på 
musik är alla sinnen aktiva, i vilken utsträckning är dock individuellt. Här ser vi nyttan av att 
blanda gehörsbaserad undervisning med noter och ackordsanalys samt att få eleverna att 
känna musiken i kroppen för att ge dem en bred musikaliskt upplevelse. Det blir ett sätt att nå 
de flesta elever. 
 

Vad har noter med rock att göra? 
 
Hade någon frågat oss denna fråga i fjorton- eller femtonårsåldern hade vi förmodligen svarat; 
absolut ingenting! Idag upplever vi att svaret på frågan måste ses ur ett något mer 
mångfacetterat perspektiv. Vår uppfattning har förändrats en hel del och den är inte längre 
lika svartvit som den var i tonåren. Precis som de intervjuade lärarna vill vi framhålla vikten 
av den muntliga traditionen i afroamerikansk musik. Vi delar också lärarnas åsikt om att rock 
och popmusik inte skulle kunna existera utan att vara gehörsbaserad. 
 

Dom stilarna bygger ju på det på något sätt. Det är väl det som ger lite 
sådär själ också. Man gör det mer personligt, mer personligt på sånt 
sätt. (Cecilia) 
 

Som Cecilia antyder så är det kanske just muntligheten som gör rock och popmusiken levande 
och ger den dess själ. Därför blir det givetvis viktigt att bibehålla och bevara den muntliga 
traditionen även när vi undervisar.  
 

Jag tror inte den musiken skulle finnas utan muntlig tradition. (David) 
 
Kontextens betydelse för kommunikationens form och kvalitet är också otvetydigt väsentligt. 
Den verbala kommunikationen, som inom skolvärlden förstärks genom det skrivna ordet, 
dominerar skolans allmänna innehåll men är också situationsbunden. Vid sidan av den 
muntliga kommunikationen i ett undervisningsrum förekommer en ickeverbal dito, som i sin 
tur är en mycket komplex lärandesituation. Det blir extra viktigt att bevara den muntliga 
traditionen om man vill att undervisning skall bli kontextberoende. Detta för att minska på 
skillnaden mellan rockmusiken inom och utanför skolan. Med det menas att detta är något att 
eftersträva för att göra undervisningen mer trovärdig för eleverna. (Johansson, 1996) De 
musiker som är verksamma inom rock- och jazzmusik idag har till stor del fostrats i de band 
och den musikaliska miljö som dessa musikstilar ger. För att ensembledeltagarna på ett 
smidigt sätt ska kunna passa in och slussas ut i musiklivet utanför institutionen, är det viktigt 
att ensemblegruppens arbetssätt påminner om detta. 
 
Det har blivit tydligt för oss under arbetet med denna undersökning att vi har olika ’tänk’ som 
lärare och som musiker. Som praktiserande musiker är det sällan aktuellt att använda sig av 
noter även om man i enstaka fall hamnar i situationer där man förväntas spela efter noter. 
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Däremot är det vanligare att vi använder oss av ackordsanalys eller formscheman16. Som 
lärare använder vi oss i ännu större utsträckning av ackordsanalys och noterna blir också 
viktigare. Vi lever helt enkelt inte riktigt som vi lär. Detta grundar sig antagligen i att vi 
känner att det ligger i vårt uppdrag som lärare att propagera för noter och notläsning samt för 
nyttan i att kunna läsa noter. Samtidigt finns vetskapen om att verkligheten ser annorlunda ut 
utanför ensemblerummets väggar.  
 
För att knyta ihop säcken görs ett försök att besvara frågan; vad har noter med rock att göra? 
Noter behövs inte i rockmusik, men de kan faktiskt utgöra ett fantastiskt hjälpmedel vid 
undervisning eller instudering. Vi håller dock med både Lilliestam (1995) och Ong (1990) när 
de menar att muntlighet är primär i förhållande till skrift. Lärarna i undersökningen använder 
sig av både noter, ackordsanalys och formscheman även om undervisningen till största delen 
är gehörsbaserad. Trots att de inte anser sig ha någon utarbetad metod så har de förmodligen 
lyckats hitta den ultimata avvägningen mellan både gehör och noter. Genom detta får eleverna 
de bästa förutsättningarna, oavsett om de är notläsare eller gehörsspelare.      
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med undersökningen har det uppstått idéer till andra undersökningar som skulle 
vara intressanta att genomföra eller åtminstone få ta del av.  
 
Vi har tidigare i rapporten framhållit att det vore intressant att genomföra en liknande 
undersökning som denna på nationell nivå. Kanske skulle då en kvantitativ undersökning vara 
passande. 
 
En annan undersökning som skulle vara mycket intressant att genomföra är att finna lärare 
som undervisar afroamerikanska stilar men som inte har gehörs- eller garagebandsbakgrund 
och undersöka deras syn på gehörsbaserad ensembleundervisning. Vi menar då lärare som 
kommer från den mer notcentrerade klassiska musiktraditionen.  
 
Vi skulle också finna det intressant att undersöka hur det kommer sig att musiker kan vara 
notbundna när det gäller ett instrument men gehörsmusiker på ett annat. Är detta genrebundet 
eller beror det på hur man lär sig spela instrumentet? 

                                                
16 Schema för ett musikaliskt verks form eller uppbyggnad. Med det menas i vilken följd de olika formdelarna 
kommer. Exempel på formdelar är: intro, vers, refräng, stick osv. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
Berätta om din musikaliska bakgrund? 
Hur började du spela? 
Vilket instrument? 
Vilka former av musikutbildning har du genomgått? 
Hur många år har du undervisat ensemble? 
Hur ser din nuvarande lärartjänst ut? 
 
Berätta om ensembleverksamheten. 
Hur stora är ensemblegrupperna? 
Hur långa är ensemblelektionerna? 
Hur ser en vanlig ensemblelektion ut? 
Undervisar du på gehör, med hjälp av ljudande förlagor eller genom noter? 
Vilka genrer berörs i verksamheten? 
Vilka är vanligast förekommande? 
Vilka genrer föredrar du själv att spela? 
Plankar du låtar till ensemblerna, använder du skolans material eller låter du eleverna planka? 
Jobbar du speciellt med formkänsla, stilkänsla och improvisation? 
 
Anser du dig vara gehörsmusiker, notläsare eller både och? 
Hur ser du på noter kontra gehör i ensembleundervisningen? 
Vilka fördelar ser du med att undervisa på gehör? 
Vilka nackdelar kan du se i sammanhanget? 
Anser du att det är viktigt att bevara den muntliga traditionen inom genrer som jazz, blues, 
pop, rock och folkmusik? 
Är det möjligt att undervisa afroamerikanska genrer enbart på gehör inom ramarna för 
ensembleundervisningen på estetiska programmet? 
Vilka hinder ser du? 
Vilka fördelar? 
 
Har du någon utarbetad metod när du undervisar på gehör? 
Hur går det till? 
Några tankar eller tips som du vill dela med dig av? 
 
Har du något ytterligare att tillägga? 
 
  
 
 
 
 


