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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur musikhögskolestudenter med 
inriktning gitarrpedagog läser a prima vista. För att undersöka detta gjordes 
ett experiment där jag skrev tre olika notexempel som tre blivande 
gitarrpedagoger ur årskurs 1 på en musikhögskola fick spela. Detta 
observerades genom videoobservationer för att kunna analyseras med 
utgångspunkt i variationsteorin i efterhand. Som bakgrund för studien har 
jag tagit fram forskning om bland annat gitarrens uppbyggnad, gehör, 
notläsningsstrategier och notläsning i jämförelse med läsinlärning. 
Resultatet visade bland annat att förmåga att utläsa tonhöjd och att välja 
fingersättning var det som informanterna hade mest problem med. I 
diskussionsdelen diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden men 
även ur ett didaktiskt perspektiv.  

Nyckelord: notläsning, gitarr, a prima vista, notskrift, gitarrmetodik 

!II



Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 .............................................................................................................

1.1 Syfte och frågeställningar 1 ...................................................................................................

2. Bakgrund 2 ............................................................................................................

2.1 Tidigare studentuppsatser 2 ...................................................................................................

2.2 Gitarrens historia 3 ................................................................................................................

2.3 Gitarrens uppbyggnad 3 .........................................................................................................

2.4 A prima vista 4 .......................................................................................................................

2.5 Noter eller gehör? 5 ...............................................................................................................

2.6 Notläsning i jämförelse med läsinlärning 6 ...........................................................................

3. Teoretiskt perspektiv 8 .........................................................................................

3.1 Variationsteorin 8 ...................................................................................................................

3.2 Centrala begrepp 8 .................................................................................................................

4. Metod 10 ................................................................................................................

4.1 Urval 10 .................................................................................................................................

4.2 Utformande av notexemplen 11 .............................................................................................

4.2.1 Notexempel 1 12 ...........................................................................................................

4.2.2 Notexempel 2 12 ...........................................................................................................

4.2.3 Notexempel 3 13 ...........................................................................................................

4.3 Genomförande 13 ..................................................................................................................

4.4 Etiska överväganden 14 .........................................................................................................

4.5 Analys 14 ...............................................................................................................................

5. Resultat 16 .............................................................................................................

5.1 Notexempel 1 16 ....................................................................................................................

5.1.1 Tonhöjd och fingersättning 16 ......................................................................................

5.1.2 Sammanfattning notexempel 1 18 ................................................................................

5.2 Notexempel 2 18 ....................................................................................................................

!III



5.2.1 Tonhöjd och fingersättning 20 ......................................................................................

5.2.2 Gehör och sammanhang 21 ...........................................................................................

5.2.3 Sammanfattning notexempel 2 23 ................................................................................

5.3 Notexempel 3 24 ....................................................................................................................

5.3.1 Rytm 25 .........................................................................................................................

5.3.2 Gehör 27 ........................................................................................................................

5.3.3 Sammanfattning notexempel 3 29 ................................................................................

5.4 Resultatsammanfattning 30 ...................................................................................................

5.4.1 Nervositet 30 .................................................................................................................

5.4.2 Fingersättning, tonhöjd och sammanhang 30 ...............................................................

5.4.3 Rytm och puls 31 ..........................................................................................................

5.4.4 Gehör 32 ........................................................................................................................

6. Diskussion 32 .........................................................................................................

6.1 Resultatdiskussion 32 ............................................................................................................

6.2 Didaktiska perspektiv 34 .......................................................................................................

6.3 Metoddiskussion och vidare forskning 37 .............................................................................

6.4 Slutord 39 ..............................................................................................................................

Referenslista 40 .........................................................................................................

Bilaga 1 42 .................................................................................................................

Bilaga 2 43 .................................................................................................................

Bilaga 3 44 .................................................................................................................

Bilaga 4 45.................................................................................................................

!IV



1. Inledning 

”–Hur får man tyst på en gitarrist? –Man sätter fram noter.” Detta 
musikerskämt har gått varmt under mina år som musikstudent på 
musikgymnasium, folkhögskola och musikhögskola. Den allmänna 
uppfattningen tycks vara att gitarrister generellt är betydligt sämre notläsare 
än andra instrumentalister. Under gymnasietiden var det här inget jag tänkte 
särskilt mycket på, men ju längre jag studerat desto mer har jag insett att det 
faktiskt ligger någon form av sanning bakom skämtet. Därför har jag börjat 
fundera på gitarrens förutsättningar för a prima vista-läsning. Vad är det som 
gör det svårt att läsa noter på gitarr och vad behöver man öva på för att det 
ska gå enklare? Är det bundet till genre? Har det att göra med instrumentets 
uppbyggnad? Är gitarrister latare? Utifrån dessa funderingar bestämde jag 
mig för att göra en undersökning där jag provade gitarristers förmåga att 
läsa a prima vista. Detta gjorde jag genom att skriva tre egna notexempel 
som informanterna i studien fick spela a prima vista. Förhoppningen var att 
genom denna studie kunna sätta fingret på några av de svårigheter som kan 
uppstå vid a prima vista-läsning på elgitarr. Studiens titel, ”Jag glömmer 
bort vad tonerna heter”, är ett citat som en av informanterna uttalade under 
genomspelningen av ett av notexemplet. Citatet presenteras och 
kommenteras mer ingående i studiens resultatdel. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur musikhögskolestudenter med 
inriktning gitarrpedagog läser a prima vista. 

Frågeställningar 

• Vilka kritiska aspekter kan uppstå när gitarrister utsätts för a prima vista-
läsning? 

• Vilka variationsmönster kan identifieras? 

Den här studien kan bidra med kunskap om blivande gitarrpedagogers 
didaktiska implikationer i notläsning vilken i sin tur kan leda till kunskap 
om hur man som pedagog kan arbeta med a prima vista i en 
undervisningssituation.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrundslitteratur för studien. Jag är inte ensam 
om att skriva om notläsning på gitarr och börjar därför med att gå igenom 
några av de studentuppsatser som finns tillgängliga inom ämnet. Därefter 
följer en genomgång av gitarrens historia och gitarrens uppbyggnad, för att 
skapa en bakgrund till vilka möjligheter och problem instrumentets 
konstruktion har i relation till notläsning. Detta följs av att begreppet ”a 
prima vista” definieras och några strategier kring det presenteras. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av begreppen att spela efter noter och att spela 
efter gehör samt en jämförelse mellan notläsning och läsinlärning.  

2.1 Tidigare studentuppsatser 
Just ämnet gitarrister och notläsning verkar vara ett populärt ämne bland 
uppsatsskrivande gitarrstudenter överlag. Skinner (2007) skriver om 
instuderandet av noter som gitarrist och behandlar problematiken kring att 
gitarrnoter, särskilt på nybörjarnivå, ofta skrivs i form av tabulatur och 
ackord, men inte åtföljs av vanlig notation. Gunnarsson (2016) har gjort en 
observationsstudie i hur lärare i kulturskolan arbetar när de undervisar noter 
i elgitarr och reflekterar där kring dilemmat att det är enklare att läsa 
tabulatur och lärarens rädsla för att eleverna tröttnar om de blir tvungna att 
lära sig traditionell notskrift istället. Hedberg (2016) har gjort en 
undersökning av hur tre gitarrlärare förhåller sig till gitarrens asymmetri- 
och matrisegenskap i sin gitarrundervisning. En av de slutsatser han kom 
fram till var att ingen av de intervjuade lärarna arbetar medvetet och 
metodiskt kring hur musikteoretiska koncept kan visualiseras och 
praktiseras över greppbrädan. Vislander (2013) har undersökt hur 
elgitarrister och elgitarrpedagoger uppfattar värdet av goda färdigheter i 
notläsning. Hans resultat visar att att majoriteten av respondenterna anser att 
det går att arbeta som elgitarrist med små eller inga notläsningskunskaper. 
Det framgår alltså av tidigare studentarbeten att det kan vara enklare för 
elever att läsa tabulatur än noter, att vissa lärare inte väljer att förhålla sig 
till gitarrens asymmetri- och matrisegenskap samt att det går att arbeta som 
elgitarrist utan några större notläsningskunskaper. 
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2.2 Gitarrens historia 
Spår av gitarren går att hitta mycket långt tillbaka i tiden. I arkeologiska 
utgrävningar har man hittat över 3000 år gamla trädelar av ett instrument 
som har flera likheter med dagens gitarr. Från 1200-talet finns 
återkommande skildringar av gitarrliknande instrument genom hela Europa: 
Guitarra latina – latin gitarr, viola – italiensk gitarr och vihuela da mano – 
spansk gitarr. På 1500-talet började gitarren bli allt vanligare i de övre 
samhällsklasserna. Den äldsta noterade musik för vihuela man hittat 
kommer från 1500-talet och består av hovdanser, variationer och 
ackompanjemangsmodeller för sånger. Dessa noter användes både som 
underhållning och instruktion och var skrivna med hjälp av diagram och 
tabulatur, där siffror representerade vilket band man skulle trycka ned på 
vilken sträng samt symboler ovanför som visade hur lång varje ton skulle 
vara. Detta system är alltså väldigt likt det tabulatursystem vi använder oss 
av idag (Chapman, 2000). Det kan alltså konstateras att gitarren är ett 
gammalt instrument och att olika sorters notskrift har funnits sedan 1500-
talet. Notskrift för gitarr är således inget nytt koncept utan har följt med 
sedan långt tillbaka i tiden. 

2.3 Gitarrens uppbyggnad 
För att kunna identifiera och reflektera över svårigheter i a prima vista-spel 
som är specifika för just gitarrister är det bra att känna till hur gitarren är 
uppbyggd. Gitarren är ett mycket mångsidigt instrument och kan användas i  
princip i alla genrer. Dess uppbyggnad är dock mycket komplex vilket gör 
att det uppstår många parametrar som försvårar notläsningen redan genom 
hur gitarren är konstruerad. Detta är något Harrison (2010) behandlar i sin 
artikel Challenges Facing Guitar Education. Till att börja med kan det rent 
fysiskt vara svårt för yngre studenter, men även hos vissa vuxna, att sträcka 
ut sin hand över flera band på gitarrhalsen. Vissa kan också ha svårt att nå 
banden längst bort från gitarrens kropp, närmast gitarrens huvud.  

För att lättare förstå komplexiteten i hur gitarrhalsen är uppbyggd kan man 
dra paralleller till pianot. Gitarren har inte vita och svarta band såsom pianot 
har vita och svarta tangenter. Nybörjargitarrister måste därför redan från 
första lektionen förhålla sig till skillnaden mellan hela och halva tonsteg, till 
skillnad från nybörjarpianisten som kan spela C-dur endast på uppmaningen 
”spela på de vita tangenterna”. Gitarrens sex strängar skapar också ett 
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utgångsläge där, till skillnad från pianot, samma ton kan spelas på flera olika 
ställen på halsen och med flera olika fingersättningar beroende på 
sammanhang. Exempelvis tonen c i ettstrukna oktaven går att hitta på fem 
ställen på gitarrhalsen med ungefär 16 olika fingersättningar. I genomsnitt 
finns varje ton på gitarren på 2.8 ställen på halsen och har 9.2 
fingersättningar.  

Intervallen mellan strängarna är heller inte konsekvent. Mellan de flesta 
strängarna är avståndet en ren kvart, men mellan G- och B-strängen är 
avståendet en stor ters. Man måste därför ha i åtanke att fingersättningen för 
exempelvis ett tersavstånd mellan G- och B-strängen är annorlunda än 
mellan A- och D-strängen. 

Gitarrens stämning gör också att det uppstår svårigheter när det gäller att 
spela tillsammans med bess- och essinstrument som till exempel trumpet, 
klarinett och saxofon. Optimala tonarter för en nybörjargitarrist är G-, D-, 
A- och E-dur. Dessa tonarter är inte att föredra för nybörjarutövare av bess- 
och essinstrument där istället B-tonarter är enklare att spela. För 
nybörjargitarrister kan det alltså vara svårt att delta i exempelvis en 
skolorkester, där låtarna ofta spelas i B-tonarter (Harrison, 2010). 

2.4 A prima vista 
”A prima vista” är ett italienskt uttryck som betyder ”vid första 
anblicken” (Bonniers Musiklexikon, 2003). Uttrycket definieras av 
Sohlmans Musiklexikon (1979) på följande sätt: 

Uttrycket används i musiksammanhang oftast i fraser som ”att spela (eller 
sjunga) a prima vista (eller enbart a vista)”, det vill säga utföra ett 
musikstycke direkt efter noter som man inte känner till tidigare och utan 
föregående övning. (s. 117) 

Med detta menas alltså att man spelar ett stycke direkt från notbladet utan 
någon förberedelse och utan att ha hört stycket innan. 

Forskarna Thompson och Lehmann (2004) skriver om strategier för att läsa 
a prima vista i sin artikel Strategies for Sight-Reading som är en del av 
boken Musical Excellence. I denna artikel skriver de om de färdigheter som 
vana notläsare besitter och har utifrån dessa formulerat några tips för ovana 
notläsare. De fyra första strategierna är generella och inte specifikt riktade 
till gitarrister. De kan dock ändå vara relevanta för sammanhanget eftersom 
de kan användas för att reflektera över resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. 
Den sista strategien är specifik för gitarr och intressant eftersom det går att 

!4



dra paralleller mellan den och det Harrison (2010) skriver om gitarrhalsens 
uppbyggnad, som presenterades i föregående avsnitt. 

Spela in dig själv: Att spela in sig själv i en a prima vista-situation är bra 
för att synliggöra eventuella misstag. Genom att titta på videon i efterhand 
kan man enklare se vilken typ av misstag man gör, vilket i sin tur skapar en 
större förståelse för vad man behöver öva på. 

Välj rätt tempo: Att spela för snabbt eller för långsamt är inte optimalt för 
flödet i musiken. Thompson och Lehmanns tips är att man väljer ett tempo i 
vilket man tror sig klara av att spela den svåraste delen av notbladet i och är 
konsekvent i detta hela notbladet igenom.  

Öva minnet: Vana notläsare läser in notbladet mer övergripande än ovana 
notläsare. En bra övning för att utveckla denna förmåga är att studera 
notbladet en stund för att sedan ta bort det och se hur mycket man minns.  

Egna notexempel: Att skriva egna notexempel är en bra övning för att 
skapa större förståelse för uppbyggnaden av notsystemet. 

Hela halsen: Spela notexemplet på flera ställen på gitarrhalsen och i så 
många fingersättningar som möjligt. Det gör att man lär sig hitta bättre på 
greppbrädan. 

2.5 Noter eller gehör? 
Min egen erfarenhet är att det är vanligt att det bildas två ”läger” bland 
gitarrister, där gitarrister inom den klassiska traditionen spelar mer efter 
noter och gitarrister inom pop- och rockgenren spelar mer på gehör. Detta är 
något som Flor och Holder (1996) exemplifierar. De skriver att det generellt 
finns två olika sätt att lära sig spela gitarr på. När det gäller undervisning i 
klassisk gitarr är det vanligaste att man lär sig genom att spela olika stycken 
efter noter. Gitarristen får ett stycke i läxa som hen övar på hemma och 
spelar sedan upp stycket för läraren vid nästa lektion. Läraren hjälper sedan 
eleven att utvecklas genom att rätta till misstag, komma med tips och ge 
konstruktiv kritik. Undervisningen utgår alltså mestadels från ett notblad. 
Det andra sättet, som är vanligare inom pop- och rockgenren, är att man lär 
sig spela genom att härma någon annans gitarrspel och inte läser noter över 
huvud taget. Det är väl känt att gitarrister som till exempel Eric Clapton och 
Jimi Hendrix aldrig spelade efter noter. Gitarrister inom denna genre lär sig 
istället oftast genom att imitera – man lyssnar på låtar och härmar hur 
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gitarristen spelar. Det här sättet att spela på kallas att spela på gehör. Flor 
och Holder menar också att inget av dessa sätt att lära sig på är enklare än 
det andra, utan att båda sätten har sina svårigheter (Flor & Holder, 1996). 
Delar av det Flor och Holder skriver kan också vara applicerbart på andra 
instrument än just gitarr. Det är troligt att exempelvis undervisning i piano 
kan vara uppdelat på liknande sätt. Vad som av deras resonemang är mer 
specifikt för gitarr är gehörstraditionen bland gitarrvirtuoserna Clapton och 
Hendrix. Gehörsaspekten hos gitarrister tas även upp i tidigare nämnda 
studentuppsatser (Gunnarsson, 2016; Hedberg, 2016; Skinner, 2007; 
Vislander, 2013) samt i Johanssons (2002) avhandling.  

Johansson (2002) har i sin undersökning Can You Hear What They’re 
Playing testat gitarristers, keyboardisters och basisters förmåga att spela på 
gehör genom att låta dem spela med i låtar de aldrig hört tidigare. Johansson 
kom bland annat fram till att om man spelar fel någonstans första gången 
man spelar en låt är det vanligt att man upprepar felet även i fortsättningen. 
Detta beror på att det är lättare att upprepa något man redan spelat en gång. 
Gitarristerna tenderade också att spela mer än pianister, som är mer vana att 
inta en roll där de inte spelar hela tiden. 

Vissa pedagoger arbetar efter Suzukimetoden, en metod som går ut på att 
nya elever spelar på gehör under lång tid innan de går vidare till notläsning 
(Hanken & Johansen, 2013). Det finns paralleller mellan denna metod och 
det Mills och McPherson (2015) skriver om notläsning i jämförelse med 
läsinlärning, som presenteras i nästa avsnitt. 

2.6 Notläsning i jämförelse med läsinlärning 

Mills och McPherson behandlar ämnet notläsning hos barn i sin bok The 
Child as Musician (2015) där de drar gör jämförelser mellan att lära sig läsa 
noter och att lära sig läsa text. En viktig aspekt när barn lär sig läsa och 
skriva är att de bekantat sig med språket verbalt först. I de flesta länder övar 
barn sig i att uttrycka sig i tal fem år innan de i skolan börjar lära sig läsa. 
Denna insikt är inte direkt applicerbar på inlärning av notläsning eftersom 
ett barn som börjar spela ett instrument i regel redan har hört en hel del 
musik i sin tidiga barndom. De menar dock att det kan vara oklokt att 
introducera notläsning för tidigt i barnens instrumentundervisning och att 
det istället i början i första hand bör handla om att uppleva och uppskatta 
musiken. Det första som sker när barn lär sig läsa är att de lär sig känna igen 
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enstaka ord som de redan är säkra på verbalt. Många barn kan kan till 
exempel känna igen sitt eget namn i skrift långt innan de lärt sig läsa 
flytande. Mills och McPherson menar att detta är något man bör förhålla sig 
till även när barn lär sig läsa noter genom att endast låta barnen spela låtar 
de redan lärt sig via gehöret. På så sätt kan de relatera notbilden till något de 
redan kan.  

Vid läsning uttalar vi ett ord högt samtidigt som vi med blicken redan gått 
vidare till nästa ord som ska uttalas. Vid notläsning arbetar vi på samma sätt 
– vår blick befinner sig något längre fram i notbilden än det som faktiskt 
spelas. Erfarna notläsare har utvecklat en mycket god överblicksförmåga. 
De kan ta in betydligt mer information av notbladet än oerfarna notläsare 
och således uppfatta mönster i noterna, som till exempel arpeggion och 
skalrörelser, betydligt snabbare. Erfarna notläsare läser noterna mer som 
mönster och bilder och det är inte ovanligt att de kan komma ihåg mönster 
på upp till sju toner åt gången (Thompson & Lehmann, 2004). Detta stöds 
även av Kempe och West (2010) som också menar att vi människor skapar 
mening genom att tolka och skapa tecken. Det blir dock problematiskt om 
inte de grafiska symbolerna associerar till hur det faktiskt klingar. En 
nybörjarelev uppfattar inte en notbild på samma sätt som en erfaren lärare. 
Därför är det viktigt att fokuset inte hamnar enbart kring den grafiska 
symbolen utan vid hur det faktiskt låter. Även Kempe och West anser, likt 
Mills och McPherson, att man inte bör börja med notläsning för tidigt i 
elevernas instrumentundervisning. Sammanfattningsvis kan man säga att 
Både Mills och McPherson och Kempe och West menar att notläsning inte 
bör tas in för tidigt i undervisningen samt att det är viktigt att det lärs ut på 
ett tillfredsställande sätt. Fokus bör ligga kring att spela låtar eleverna redan 
lärt sig via gehöret och vid hur notbilden faktiskt klingar och inte enbart vid 
den grafiska symbolen. 

!7



3. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskrivs det teoretiska perspektiv studien grundar sig i. Valet 
av teori motiveras, teorin beskrivs övergripande och de centrala begreppen 
som är relevanta för denna studie förklaras. Avslutningsvis beskrivs 
förhållningssättet till teorin i denna studie. 

3.1 Variationsteorin 

För att som instrumentalist kunna spela a prima vista behöver man ha lärt 
sig flera olika musikaliska parametrar. Dessa kan man ha lärt sig på egen 
hand eller genom någon form av musikundervisning. Oavsett vilket så ser 
jag det som relevant för studien att utgå från en teori som ofta används i 
lärandesituationer. Därför genomfördes denna studie med utgångspunkt i 
variationsteorin. Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som 
har sitt ursprung i fenomenografin, som fokuserar på människors upplevelse 
av ett visst fenomen. Variationsteorin fokuserar på vad som ska läras och 
hur innehållet kan behandlas för att lärande skall vara möjligt. Den bygger 
på att lärande sker med hjälp av att urskilja nya aspekter. För att förstå vad 
något är behöver vi även se vad det inte är. Med lärande i ett 
variationsteoretiskt perspektiv menas inte ett generellt lärande, utan ett 
lärande om ett specifikt innehåll. Med variationsteorin som utgångspunkt 
kan läraren fokusera kring det specifika innehåll hen vill undervisa kring 
samt de förmågor läraren vill att eleven ska utveckla kring detta innehåll. 
Variationsteorin hjälper således läraren att lyfta frågor om vilka 
problemområden som finns kring lärandet av detta innehåll och vad som gör 
att eleverna har svårt att lära sig det (Bergqvist & Echevarriá, 2011; 
Hansson, 2016; Mun Ling, 2014).  

3.2 Centrala begrepp 

I denna teoretiska utgångspunkt används tre centrala begrepp: 
lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster.  

Lärandeobjekt: Studien tar sin början i att man definierar lärandeobjektet – 
det som ska läras. Lärandeobjektet definieras ofta utifrån sådant läraren 
upplever som svårt att undervisa kring och som eleven har svårt för att lära 
sig. Lärandeobjektet behöver också uttrycka en förmåga som eleverna ska 
utveckla eller lära (Bergqvist & Echevarría, 2011; Hansson, 2016). I denna 
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studie utgör a prima vista lärandeobjektet. Begreppet lärandeobjekt är 
konstant i denna studie och nämns därför av förklarliga skäl inte i resultatet 
och diskussionen.   

Kritiska aspekter: Lärandeobjektet bildas av det vi kallar kritiska aspekter. 
Man behöver ta reda på vilka delar lärandeobjektet utgörs av och vad i 
innehållet eleverna måste få syn på för att kunna utveckla den förmåga vi 
avser (Bergqvist & Echevarría, 2011; Hansson, 2016). Exempel på kritiska 
aspekter i detta sammanhang är tonhöjd, rytm, puls och fingersättning. För 
att en elev, eller i detta fall en informant, ska kunna läsa a prima vista på 
elgitarr behöver alla dessa delar fungera tillsammans. Är det någon del som 
inte fungerar kommer inte resultatet att bli tillfredställande. Det är förstås 
fullt troligt att informanterna i denna studie redan besitter mycket kunskap 
inom dessa områden. Begreppet kritiska aspekter kommer därför i detta 
sammanhang inte syfta till något som informanterna ännu ej lärt sig, utan 
snarare till det som de i denna kontext visar svårigheter för.  

Variationsmönster: Med variationsmönster, också kallat variationer, menas 
olika specifika sätt att behandla innehållet så att lärande blir möjligt. När 
lärandeobjektet är definierat och man funnit kritiska aspekter av det används 
variationsmönster för att tydliggöra de kritiska aspekterna för eleverna. 
Eleverna måste få syn på och erfara de kritiska aspekterna för att kunna 
uppnå ett lärande inom vårt lärandeobjekt. Ett exempel på ett 
variationsmönster är kontrastering. Med det menas att man visar vad något 
är genom att visa vad det inte är. Ett konkret exempel på kontrastering i ett 
musikaliskt sammanhang skulle kunna vara att man för att visa en elev vad 
en fyrtakt är även visar eleven en tretakt för att eleven ska förstå skillnaden, 
och att en fyrtakt och tretakt inte är samma sak (Bergqvist & Echevarriá, 
2011; Hansson, 2016; Mun Ling, 2014). Det finns fler typer av 
variationsmönster men dessa kommer inte att tas upp i denna studie. 

I denna studie används variationsteorin och dess centrala begrepp som 
teoretiskt ramverk och för att kunna analysera informanternas handlingar i 
en notläsningsbunden kontext samt för att lättare kunna reflektera kring a 
prima vista i en undervisningssituation. A prima vista utgör lärandeobjektet, 
kritiska aspekter syftar till det som informanterna visar svårigheter för och 
variationsmönster används för att identifiera och synliggöra skillnaderna i 
hur informanterna agerar vid en kritisk aspekt. 

!9



4. Metod 

I kapitlet följer en redogörelse för studiens metod. Valet av metod och 
urvalet av informanter motiveras och utformandet av notexemplen samt 
studiens genomförande beskrivs. Därefter följer ett avsnitt om etiska 
överväganden som slutligen följs av ett avsnitt om den analysmetod som 
användes i studien.  

Empirin för denna studie samlades in med hjälp av observationer, vilket är 
en kvalitativ metod. Patel och Davidson (2011) skriver att observationer är 
som mest användbara för att samla information inom områden som berör 
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Observationer är dessutom 
användbara vid experiment eller tester av olika slag och vi kan studera 
beteenden och skeenden i samma stund som de inträffar. I denna studie 
användes videoobservationer i anslutning till ett experiment. Experimentet 
var att undersöka hur musikhögskolestudenter med gitarrpedagog som 
inriktning spelade a prima vista för att på så sätt kunna identifiera olika 
problemområden som kan uppstå i en notläsningsbunden kontext. Eftersom 
man genom videoobservationer inte går miste om någon information och 
dessutom har möjlighet att titta på videosekvenserna obegränsat antal 
gånger i efterhand kändes metoden relevant för denna studie. Hade 
exempelvis en iakttagande observation där jag istället för att videofilma 
antecknade vad som hände i stunden valts hade det varit möjligt att en stor 
mängd information gick till spillo.  

4.1 Urval 
Inför urvalet av informanter till denna studie gjordes vissa avgränsningar. 
Jag bestämde mig för att avgränsa mig geografiskt till en musikhögskola för 
att det skulle bli för omständigt att genomföra experimentet på olika orter. 
Jag valde att endast kontakta studenter i årskurs 1 eftersom denna studie kan 
visa tendenser till vad som kan behöva finnas med i deras kommande 
metodikundervisning och i deras egen utveckling. Att dra slutsatser kring 
detta uppfattar jag som enklare om studenterna ifråga inte läst någon 
metodikkurs på högskolenivå tidigare. Utifrån nämnda utgångspunkter 
valdes informanterna i denna undersökning ut genom att kontakta samtliga 
gitarrpedagoger med huvudinstrument elgitarr och inriktning jazz/pop/rock i 
årskurs 1 på en musikhögskola. Ett mail med en kort presentation av studien 
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skickades ut till potentiella informanter och jag bad dem svara på mailet om 
de var intresserade av att delta i studien. Jag valde att avgränsa antalet till 
tre informanter på grund av studiens omfattning och kvalitativa metod. Varje 
informant fick spela tre olika notexempel med två försök på varje, vilket 
resulterade i relativt mycket videomaterial att titta igenom och analysera.  

Kort bakgrund om informanterna (fingerade namn används): 

Jon – 25-årsåldern. Har spelat gitarr i 13 år varav alla år med lärare. 
Notläsning har alltid funnits med som en liten del av undervisningen men 
har inte varit något som Jon intresserat sig särskilt mycket för. När Jon 
studerade på folkhögskola övade han en del notläsning men känner sig inte 
säker i en a prima vista-situation. 

Andreas – I 20-årsåldern. Har spelat gitarr i 11 år varav 6 år med lärare. 
Notläsning har inte varit en särskilt stor del i den undervisning Andreas fått. 
Han läste klassisk gitarr i kulturskolan under en kort period på lågstadiet 
och där var det de första som togs upp. Andreas hoppade dock av ganska 
snabbt.  

Hans – I 25-årsåldern. Har spelat gitarr i 9 år varav 4 år med lärare. 
Notläsning har varit en liten del i den undervisning Hans fått.  

4.2 Utformande av notexemplen 
Här följer en redogörelse för hur notexemplen i denna studie utformades. 
Jag bestämde mig för att tre olika notexempel var rimligt. Detta för att 
kunna ha en progression i svårighetsgraden och för att hinna få en rimlig 
uppfattning om varje informants kunskaper. Ett notexempel ansåg jag vara 
för lite och fler än tre kanske skulle innebära att det hade funnits en risk för 
att informanterna började tappa koncentration i slutet av experimentet. Det 
första notexemplet är enklast och det tredje är svårast. Alla tre notexemplen 
i studien skrevs av mig. Anledningen till det var att jag ville vara helt säker 
på att ingen av informanterna spelat något av notexemplen tidigare. Det 
finns en hel del böcker med a prima vista-övningar för gitarr och risken att 
någon informanterna skulle äga samma notläsningsböcker som mig är 
troligen mycket liten, men jag valde ändå att ta det säkra före det osäkra för 
att vara helt säker på att notexemplen var nya för informanterna. Jag fick 
dock lite inspiration från ”Reading Studies for Guitar” (Leavitt, 1979). Det 
jag inspirerades av var främst hur själva notexemplen var upplagda. Denna 
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bok fokuserar mest på tonhöjd och rytm och det finns därför ingen dynamik 
utskriven och det står heller ingen ackordanalys ovanför noterna. Längden 
på notexemplen varierar mellan 8 och 16 takter. Med utgångspunkt i detta 
skrev jag tre egna notexempel. 

4.2.1 Notexempel 1 

Notexempel 1 går i C-dur, är 8 takter långt och innehåller hel-, halv- och 
fjärdedelsnoter. Jag valde att hålla notexemplet mycket enkelt och målet var 
att informanterna skulle ha stor chans att spela det korrekt redan under 
första genomspelningen. Det skulle kunna bidra till att informanterna kände 
sig mindre nervösa och på så vis prestera bättre under de två kommande 
notexemplen. Hela notexemplet kan spelas i samma fingersättning. Ett 
exempel på fingersättning skulle vara att spela C-dur i andra läget på 
gitarren. Långfingret skulle då hamna på tredje bandet på gitarrens a-sträng. 
Notexemplet har sitt omfång mellan c1 och a1. Utdrag ur notexempel 1 
(hela exemplet, se bilaga 1): 

4.2.2 Notexempel 2 

Notexempel 2 har högre svårighetsgrad än notexempel 1. Även detta 
notexempel går i C-dur, men är 16 takter långt, innehåller halv-, fjärdedels- 
och åttondelsnoter samt ett par tonartsfrämmande toner. Exemplet har också 
ett större omfång än notexempel 1; g–g2. Samma fingersättning som 
föreslogs i beskrivningen av notexempel 1 går att använda även i detta 
notexempel. I takt 13–14, som innehåller de tonartsfrämmande tonerna, 
behöver man dock frångå denna och byta läge till antingen första eller fjärde 
läget, beroende på vilken sträng man väljer att spela tonerna. Utdrag ur 
notexempel 2 (för hela notexemplet, se bilaga 2): 
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4.2.3 Notexempel 3 

Notexempel 3 är det svåraste av notexemplen. Det går i D-dur och har 
därmed två fasta förtecken. Det innehåller halv-, fjärdedels- och 
åttondelsnoter samt stortrioler, punkterade fjärdedelsnoter, åttondelspauser 
och ett par tonartsfrämmande toner. Detta notexempel är 12 takter långt. Jag 
valde att göra det fyra takter kortare än notexempel 2 eftersom de flesta 
parametrar i notexemplet är svårare än i det föregående. Jag tänkte att det 
skulle kunna underlätta för informanterna psykologiskt om det sista och 
svåraste notexemplet åtminstone var aningen kortare än det föregående. Ett 
exempel på fingersättning är att spela D-dur i andra läget med lillfingret på 
femte bandet på a-strängen. Det går att hålla sig till denna fingersättning 
under större delen av notexemplet. I takt 10 behöver man flytta till antingen 
första eller tredje läget. Omfånget är g1–a2. Utdrag ur notexempel 3 (för 
hela notexemplet, se bilaga 3): 

4.3 Genomförande 

Studiens empiri samlades in genom videoobservationer. Jag träffade varje 
informant enskilt och varje möte tog ungefär 20–30 minuter. Det första jag 
gjorde vara att placera kameran – som i detta fall var en iPad mini – på ett 
lämpligt ställe i rummet. Detta gjordes innan informanten kom in i rummet. 
Jag ville att kameran inte skulle störa informanterna alltför mycket men 
ville samtidigt få med informanteras båda händer, hela gitarren samt deras 
ansikten, för att få en så bra helhetsbild som möjligt.  

Jag gick vidare med att släppa in informanten i rummet och började med att 
göra en kort presentation av mig själv. Sedan berättade jag att anledningen 
till att jag gör undersökningen är att jag själv känner att mina kunskaper i a 
prima vista är begränsade och att jag därför valt att fördjupa mig i 
fenomenet elgitarrister och notläsning. Jag fortsatte att berätta lite mer 
ingående om själva studien än jag gjort i mailkorrespondensen med 
informanterna. Informanterna informerades även om att deras riktiga namn 
inte kommer att publiceras i texten och att jag skulle göra det jag kan för att 
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inte publicera information som kan avslöja informanternas identitet. Jag 
talade dock om att delar av videomaterialet kan behöva visas för handledare 
och examinator. Innan vi började med själva notläsningsdelen ställde jag 
några allmänna frågor om utbildningen för att försöka få stämningen lite 
mer avslappnad. 

I genomförandet av själva notläsningsdelen började jag med att sätta igång 
videoinspelningen och delade sedan ut notbladet. Informanterna fick göra en 
snabb överblick av notexemplet och spelade sedan igenom notexemplet. Jag 
försökte att ge så få instruktioner som möjligt så att informanterna inte 
skulle uppleva att det blev för mycket information att ta in, men även för att 
alla skulle få samma förutsättningar. Varje informant fick spela igenom varje 
notexempel två gånger. Dels för att kompensera för den nervositet som 
eventuellt kunde uppstå under första genomspelningen, men också för att 
kunna jämföra de två genomspelningarna. Videoinspelningen stoppades 
efter den första genomspelningen och sattes igång igen innan den andra. 
Detta gjordes för att få kortare videofiler att arbeta med under analysen av 
videosekvenserna. Notexempel 2 och 3 genomfördes på samma sätt.  

4.4 Etiska överväganden 
Jag har i denna studie tagit del av och följt CODEX (Vetenskapsrådet, 2016) 
riktlinjer kring informerat samtycke. Dessa riktlinjer säger att när forskning 
involverar människor ska informanterna informeras om forskningen och 
deras medverkan samt fritt kunna välja om de vill delta eller inte. 
Riktlinjerna säger att informanterna bör informeras både skriftligt och 
muntligt om bland annat planen för forskningen, syftet med forskningen, de 
metoder som kommer att användas, att deltagande i forskningen är frivilligt 
och att informanten har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Detta 
gjordes genom att jag i första mailkontakten med de tilltänkta informanterna 
informerade om dessa riktlinjer. När själva experimentet ägde rum 
informerade jag dem om riktlinjerna ännu en gång. 

4.5 Analys 
För att analysera videosekvenserna har jag gjort en egen mall utifrån 
variationsteorins centrala begrepp kritiska aspekter och variationsmönster/
variationer (se bilaga 4). Begreppet lärandeobjekt har utelämnats i mallen 
eftersom det är konstant just i denna studie, a prima vista. I mallen finns två 
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kolumner för varje informant, en för kritiska aspekter och en för 
variationsmönster. I kolumnen för kritiska aspekter antecknade jag de 
problemområden som var specifika för varje informant. I 
variationskolumnen antecknade jag på vilket sätt informanterna fick 
problem med varje kritisk aspekt samt hur de arbetade för att komma vidare. 
Genom att ha separata kolumner för varje informant blev det enkelt att se 
vilka kritiska aspekter som var gemensamma för informanterna samt vilka 
variationer som gick att urskilja. Man fick en tydlig och överskådlig bild 
över varje notexempel vilket var positivt när det kom till att presentera 
resultatet. 

Jag började med att titta igenom varje videosekvens tre gånger och 
fokuserade då på att identifiera kritiska aspekter genom att göra en kort 
anteckning om i vilken takt misstaget skedde. Därefter tittade jag på 
videosekvenserna en gång till och pausade och spolade tillbaka vid varje 
kritisk aspekt för att kunna analysera mer ingående vad som hände för varje 
informant vid just dessa ställen. Varje informants sätt att hantera misstaget 
skrevs in i variationskolumnen. När jag kände mig färdig med kritiska 
aspekter och variationer tittade jag på videosekvenserna ännu en gång men 
fokuserade då mer på informanternas handlingar, till exempel om de 
kommenterade något eller om det gick att utläsa något av deras 
ansiktsuttryck. Dessa anteckningar gjordes i ett separat textdokument 
eftersom de aspekterna inte går att koppla lika tydligt till teorin, men ändå 
kunde vara intressanta nog att beakta i resultatet.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i 
kronologisk ordning, vilket innebär att notexemplen presenteras i den 
ordning de spelades av informanterna. Variationsteorins begrepp kritiska 
aspekter och variationsmönster används frekvent och urklipp ur notbilden 
används för att tydliggöra var i stycket vi befinner oss. 

5.1 Notexempel 1 
I detta avsnitt följer en redovisning av resultatet för notexempel 1. Kritiska 
aspekter och variationsmönster redovisas och därefter följer en presentation 
av de delar som flöt på. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Gemensamt för informanterna under första genomspelningen av notexempel 
1 var att det gick att urskilja en viss nervositet hos samtliga. Alla 
informanter flackar med blicken och verkar aningen obekväma med att de 
videofilmas, vilket förstås kan ha påverkat deras prestation. Nervositet blir 
därför en av kritiska aspekterna som går att identifiera under notexempel 1. 
Eftersom nervositeten visar sig på ungefär samma sätt är det svårt att 
urskilja några variationsmönster.  

5.1.1 Tonhöjd och fingersättning 

Den andra kritiska aspekten i notexemplet uppstår i takt 5 där två av 
informanterna tappar bort sig (fig. 1). 

Figur 1 

Jon tappar bort sig på tredje slaget i takten, alltså tonen f, och spelar istället 
tonen c. Han väljer dessutom att frångå den fingersättning som är mest 
naturlig för C-dur i det läge på gitarren han befinner sig i. Han spelar tonen 
a med pekfingret men väljer sedan att hoppa med pekfingret till nästa ton 
istället för att använda långfingret som är ledigt och således vore mest 
naturligt att använda oavsett om man ska hoppa till tonen f eller c. Att döma 
av Jons ansiktsuttryck inser han att han spelat fel ton men väljer ändå att 
fortsätta hålla sig till pulsen och spelar rätt ton på första slaget i takt 6 men 
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spelar fel ton på tredje slaget i takt 6, där han spelar ett b istället för ett e. 
Han kommenterar detta samtidigt som han spelar genom att säga ”Nej, nu är 
jag fel ute”, men fortsätter fortfarande att hålla sig till pulsen och spelar rätt 
större delen av de två sista takterna i notexemplet. Han frångår dock 
standardfingersättningen i takt 7 och 8 där han väljer att spela tonen d med 
ringfingret och tonen c med pekfingret. Enligt standardfingersättningen 
spelar man dessa toner med lillfingret och långfingret. Under andra 
genomspelningen av notexemplet spelar han korrekt tonhöjd, håller sig till 
pulsen och använder samma fingersättning fram till takt 7–8 där han väljer 
att göra på samma sätt som under första genomspelningen av notexemplet. 
Detta leder till att första fjärdedelen i takt 7 blir aningen otydlig. 

Hans tappar bort sig på samma ställe som Jon. Variationsmönstret är att han 
till skillnad från Jon stannar upp och studerar takt 5 och 6 en stund. Han 
kontrollerar därefter att han hittar tonerna a och f och börjar sedan om från 
takt 5. Han spelar sedan takt 5 och 6 felfritt men stannar upp en kort stund i 
början av takt 7 för att hitta tonen d (fig. 2). 

Figur 2 

Efter denna korta paus spelar han de två sista takterna felfritt. Hans spelar 
hela notexemplet med den fingersättning som anses som standard för det 
läge på gitarren han befinner sig i. I takt 5–8 frångår han pulsen en aning 
och spelar lite snabbare. Under andra genomspelningen uppstod inga större 
skillnader. Hans spelar takt 1–4 felfritt men stannar upp i takt 5 där han 
studerar notbilden på samma sätt som under första genomspelningen. Han 
börjar sedan om från takt 5 och spelar takt 5–8 helt korrekt. Den här gången 
tar han dock ingen paus innan takt 7 utan hela sista raden flyter på 
genomgående.  

Andreas spelar hela notexemplet korrekt och använder sig av samma 
fingersättning som Jon med skillnaden att han håller sig till denna under 
hela notexemplet. Under helnoten i takt 4 frångår han, likt Hans, pulsen 
aning och börjar därför takt 5 lite för tidigt. Samma sak sker under andra 
genomspelningen. 
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5.1.2 Sammanfattning notexempel 1 

De kritiska aspekter och variationsmönster som går att identifiera under 
genomspelningarna av notexempel 1 är:  

• Nervositet – Det går att urskilja en viss nervositet hos samtliga 
informanter. Den gör sig synlig på ungefär samma sätt, informanterna 
flackar med blicken och verkar aningen obekväma med att de videofilmas. 

• Tonhöjd – I takt 5–6 blir två av informanterna osäkra på vilken tonhöjd de 
ska spela. Variationsmönstren är att Jon spelar en annan tonhöjd än den 
som står noterad men håller sig till pulsen notexemplet igenom. Hans 
stannar istället upp för att identifiera tonhöjden och fortsätter sedan från 
det ställe han stannade upp på. 

• Fingersättning – I takt 5–8 frångår Jon den fingersättning han började i. 
Hans och Andreas håller sig genomgående till samma fingersättning. 

• Puls – Hans och Andreas frångår pulsen en aning och ökar i tempo. 
Variationsmönstren är att det sker på olika ställen i stycket. I Hans fall 
sker det i takt 5–8 och i Andreas fall sker det som tydligast i takt 4–5. 

5.2 Notexempel 2 
I detta avsnitt redovisas resultatet från genomspelningen av notexempel 2. 
Eftersom notexempel 2 är både mer rytmiskt och melodiskt komplext än 
notexempel 1 är det svårt att göra en lika djupgående analys över hur 
informanterna arbetar med varje specifik takt. Det går heller inte att på 
samma sätt specificera samtliga ställen i notexemplet som blir 
problematiska utan att texten skulle bli alldeles för lång och svårläst. Istället 
kommer resultatet att redovisas mer övergripande. De genomgående 
strategier informantera använde sig av kommer att tas upp och de kritiska 
aspekter som kommer att behandlas har avgränsats till de som var 
gemensamma för minst två av informanterna och därför blir mest relevanta 
för detta sammanhang.  

Under genomspelningen av det andra notexemplet blev nervositeten mer 
påtaglig än under notexempel 1. Samtliga informanter uttalade någon 
kommentar kring nervositet vid något av de tillfällen där de tappade bort 
sig. De ser också mer koncentrerade ut under detta notexempel. 
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Jon börjar med att spela första takten korrekt men tappar bort sig i andra 
takten och använder därefter i stort sett samma strategi för att ta sig igenom 
resterande del av notexemplet. När han spelar fel eller tappar bort sig 
stannar han upp, studerar notbilden en stund och letar upp den ton han ska 
spela på gitarrhalsen. Han spelar sedan tonen och repeterar den takt han 
befinner sig i utan att nödvändigtvis förhålla sig till rätt rytm och puls. 
Därefter spelar han takten igen med korrekt rytm och puls. Under Jons 
andra genomspelning av notexemplet använder han i stort sett samma 
strategi. Det går dock ungefär en och en halv minut snabbare för honom att 
ta sig igenom notexemplet andra gången. 

Det finns flera likheter mellan Hans och Jons sätt att ta sig igenom 
notexemplet. Hans spelar, likt Jon, takt 1 korrekt men tappar bort sig i takt 
2. Där stannar han upp och arbetar sedan på ungefär samma sätt som Jon, 
variationsmönstret är att han upprepar vissa delar betydligt fler gånger än 
Jon. Ett exempel är när han tappar bort sig i takt 2. Hans tar då ut takt 2 ton 
för ton och upprepar sedan takt 1–2 fyra gånger innan han går vidare till 
nästa takt. Vissa ställen, till exempel takt 4 som består av en fjärdedel följt 
av åttondelar i uppåtgående rörelse, får han aldrig riktigt till helt korrekt 
utan spelar takten ungefär som han tror att den ska vara och går sedan vidare 
i notexemplet. Det skiljer heller inte särskilt mycket mellan Hans första och 
andra genomspelning av notexemplet bortsett från att han behöver två 
minuter mindre för att ta sig igenom det under andra genomspelningen. 

Andreas sätt att ta sig igenom notexemplet skiljer sig lite från de andras. 
Han spelar rätt till sista fjärdedelen i takt 3 där han spelar ett c istället för b. 
Han stannar då upp och fortsätter sedan från takt 4 utan att korrigera 
misstaget i slutet av takt 3. Han spelar felfritt till takt 6 där han spelar fel ton 
på andra fjärdedelen. Han säger då ”jag tar om det från takt 5” och räknar 
därefter in sig själv i ett något långsammare tempo. Han spelar sedan takt 5–
8 rytmiskt korrekt men spelar fel tonhöjd på de två första fjärdedelarna i takt 
5 samt alla ställen där tonen e förekommer. Konsekvensen av detta blir att 
dessa takter blir transponerade till C-melodisk moll istället för C-dur. 
Andreas spelar sedan igenom takt 9–16 med ungefär samma strategi. Han 
prioriterar att förhålla sig till pulsen framför att korrigera misstag. Samma 
strategi används under andra genomspelningen av notexemplet med 
skillnaden att han inte gör några omtagningar. Även Andreas behöver 
mindre tid för att spela igenom notexemplet andra gången än första.  
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5.2.1 Tonhöjd och fingersättning 

En tydlig kritisk aspekt är att Jon och Hans överlag växlar mellan flera olika 
fingersättningar genomgående under notexempel 2. I stora drag framgår det 
att de inte verkar lägga sitt huvudsakliga fokus på vilken fingersättning de 
ska använda sig av. De fokuserar istället på att försöka utläsa tonhöjden och 
tar sedan tonen i ett läge på gitarrhalsen där de känner sig säkra på att den 
angivna tonen ligger. Detta upprepar sig på flera ställen men sker tydligt för 
både Jon och Hans i takt 5–8 (fig. 3). 

Figur 3 

Två variationsmönster gick att urskilja. Jon växlar under dessa takter mellan 
två olika fingersättningar. Tonen f tar han till exempel både på första bandet 
på höga e-strängen och på sjätte bandet på b-strängen och tonen e tar han 
både som lös e-sträng och på femte bandet på b-strängen. Hans väljer 
istället att spela samtliga toner i takt 5–6 med pek- och lillfinger på höga e-
strängen vilket innebär att byter läge för varje ton och växlar följaktligen 
mellan flera olika fingersättningar. I takt 7 stannar han dock i samma läge 
och använder samma fingersättning för samtliga toner. Denna takt blir mer 
sammanhängande rytmiskt sätt och tonhöjden blir korrekt under de fem 
första tonerna i takten. Tonhöjden blir fel under de tre sista åttondelarna i 
takten. Andreas använder sig av samma fingersättning under hela 
notexemplet bortsett från takt 13–14 (fig. 4). 

Figur 4 

Under tonföljden g#, a, c#, d tar han tonen g# med lillfingret på d-strängen 
och byter sedan läge och fingersättning genom att ta tonen a med pekfingret 
på andra bandet på g-strängen. Han kan därefter flytta ned pekfingret till b-
strängen för att på så vis kunna ta tonen c# på ett bekvämt sätt. Han flyttar 
sedan pekfingret till tredje bandet på b-strängen för att ta tonen d och är 
därmed tillbaka i det läge han befunnit sig i under resterande delen av 
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notexemplet. Andreas val av fingersättning i takt 13–14 är ett av det 
smidigaste valen för dessa takter och kan således inte räknas som en kritisk 
aspekt för hans del. 

5.2.2 Gehör och sammanhang 

Det finns likheter kring hur Jon och Hans spelar i takt 7 (fig. 5). 

Figur 5 

De första fem åttondelarna är en nedåtgående rörelse i C-dur skala från 
tonen f till tonen b. Både Jon och Hans identifierar denna rörelse och spelar 
de fem första tonerna korrekt. På den sjätte åttondelen fortsätter dock Jon att 
spela vidare nedåt i skalan – han spelar alltså tonen a istället för c. När han 
spelat tonen a utbrister han, ”Nej!”, och korrigerar misstaget. Hans gör på 
samma sätt med variationen att han upptäcker det först efter sjunde 
åttondelen. Han spelar alltså en nedåtgående rörelse från f till g och ersätter 
således tonerna c och d med tonerna a och g. Efter att ha spelat tonen g 
stannar han upp och inser, av ansiktsuttrycket att döma, misstaget. Han 
väljer att inte korrigera detta utan fortsätter istället från takt 8. I både Jons 
och Hans fall förefaller det som att de just i takt 7 spelar mer på gehör än att 
läsa noterna. De uppfattar att de fem första åttondelarna rör sig nedåt i 
skalan och spelar därför en nedåtgående rörelse på gehör, men missar att 
melodin byter riktning på sjätte åttondelen. De fortsätter istället i 
nedåtgående riktning vilket leder till att en ton blir felaktig i Jons fall och 
två toner blir felaktiga i Hans fall. För Andreas är takt 7 också en kritisk 
aspekt. Hos honom går dock ett annat variationsmönster att urskilja. Han 
spelar rätt tonhöjd på alla ställen utom på tonen e där han istället spelar 
tonen eb. Detta får konsekvensen att takten klingar i moll istället för dur. 
Det går inte av Andreas ansiktsuttryck eller andra kroppsliga uttryck tolka 
om det är så att han inser att han har spelat fel. Det är förståligt eftersom det 
rent gehörsmässigt låter bra. Det verkar alltså som att Andreas under denna 
takt likt Jon och Hans också förlitar sig mer till gehöret än själva notbilden, 
fast han spelade fel på ett annat sätt. 

Under andra genomspelningen av notexemplet behöver samtliga 
informanter betydligt mindre tid på sig för att spela igenom notexemplet. 
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Jon och Hans behöver inte lika lång tid på sig att utläsa tonhöjden och vissa 
takter verkar de minnas från förra genomspelningen. Andreas spelar hela 
notexemplet i ett svep och prioriterar att hålla sig till pulsen och stannar 
endast upp på ett par ställen i notexemplet. Alla takter blir inte helt korrekta, 
varken i första eller andra genomspelningen, men Andreas väljer i nästan 
alla fall att hålla sig till pulsen framför att stanna upp och korrigera. Under 
de takter som blir korrekta är hans ansiktsuttryck lugnare och mer neutralt, 
eftersom han troligen känner sig säkrare på just dessa takter. En av 
anledningarna till säkerheten skulle kunna vara att han, likt Jon och Hans, 
verkar minnas dessa takter tydligare från förra genomspelningen. Med detta 
i åtanke är det troligt att samtliga informanter använder sig av betydligt mer 
gehörsspel under andra genomspelningen av notexemplet.  

En annan kritisk aspekt i notexempel 2 är takt 13–14 där Jon och Hans 
arbetar på ungefär samma sätt (fig. 6). 

Figur 6 

Jon spelar de fem första tonerna i takt 13 och stannar sedan upp innan tonen 
g#. Han säger sedan ”det hoppar till ett…”, och spelar tonen g# följt av 
tonen a. Han upprepar sedan tonen g# igen, troligen för att försäkra sig om 
att han spelat korrekt tonhöjd. Han fortsätter sedan vidare till tonerna c# och 
d och spelar dem långsamt efter varandra. Av hans blick att döma är Jon inte 
helt säker på att han spelat rätt tonhöjd under dessa takter. Han utbrister 
också, ”Åh, nu har jag inget sammanhang”, efter att ha spelat dessa takter. 
Eftersom att g# och c# är tonartsfrämmande toner i C-dur är det troligt att 
Jon menar att han tappar känslan av C-dur när han stannar upp i dessa takter 
och fastnar för länge på tonerna g# och c#. Jons gehör relaterar troligtvis 
inte tonerna till C-dur längre, vilket gör att dessa takter låter mer onaturliga 
än de normalt sett skulle göra.  

Även Hans stannar upp innan tonen g# i takt 13. När han hittat tonen på 
greppbrädan spelar han den och låter den klinga i ett par sekunder och 
spelar därefter samma ton igen. Han går vidare med att leta upp tonerna a 
och c# och spelar sedan dessa toner två gånger efter varandra. Hans höjer 
lite på ögonbrynen efter att han upprepat tonerna a och c# flera gånger och 
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det verkar som att han inte är helt säker på att han spelat rätt. Upprepandet 
av dessa toner innebär att Hans hinner få en ganska tydlig upplevelse av en 
A-durklang och det blir, av hans ansiktsuttryck att döma, svårt för honom att 
relatera dessa takter till det han tidigare spelat. Jon och Hans tappar alltså 
sammanhanget i stycket på ungefär samma sätt så här finns inga tydliga 
variationsmönster att urskilja. 

För Andreas blir inte dessa takter ett problem. Han stannar visserligen upp 
en kort stund innan tonen g# i takt 13 men väljer till skillnad från Jon och 
Hans att studera takten en kort stund för att sedan spela om från början av 
takt 13 i ett något långsammare tempo. I omspelningen spelar han takt 13–
14 helt korrekt. Han ser aningen mer koncentrerad ut under just dessa takter 
men upprepar inte, till skillnad från Jon och Hans, de tonartsfrämmande 
tonerna och dessa takter låter därför inte lika onaturliga som i resterande 
informanters fall. 

5.2.3 Sammanfattning notexempel 2 

Under notexempel 2 gick följande kritiska aspekter och variationsmönster 
att identifiera: 

• Nervositet: Samtliga informanter uttalade någon gång under notexemplet 
att de kände sig nervösa. Likt notexempel 1 går inte några tydliga 
variationer att utläsa kring denna kritiska aspekt. 

• Rytm: I takt 2 stannar både Jon och Hans upp och blir osäkra på rytmen. 
Båda löser situationen genom att stanna upp upp, spela takten 
långsammare och repetera. Variationerna informanterna emellan är att Jon 
studerar notexemplet en stund innan han börjar spela igen och Hans 
provar sig fram medan han studerar takten och repeterar sedan takten fler 
gånger än Jon innan han går vidare. 

• Tonhöjd och fingersättning: Jon och Hans använder sig av flera olika 
fingersättningar under genomspelningen av notexemplet. Deras fokus 
verkar ligga på att utläsa tonhöjden. De spelar sedan den angivna tonen i 
ett läge på gitarrhalsen där de är som mest säkra på att tonen finns. 
Variationsmönstren är att Jon växlar mellan flera strängar medan Hans tar 
de flesta tonerna på höga e-strängen. Andreas använder samma 
fingersättning och byter bara på det ställe notexemplet kräver det. Detta 
sker i takt 13–14 där det förekommer några tonartsfrämmande toner.  
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• Gehör: I både Jons och Hans fall förefaller det som att de just i takt 7 
spelar mer på gehör än att läsa noterna. De uppfattar att de fem första 
åttondelarna rör sig nedåt i skalan och spelar därför en nedåtgående 
rörelse på gehör, men missar att melodin byter riktning på sjätte 
åttondelen, vilket får konsekvensen att tonhöjden blir felaktig. 
Variationerna är att Hans upptäcker det först på sjunde åttondelen till 
skillnad från Jon som upptäcker det på sjätte. Andreas ersätter tonen e i 
takt 7 med tonen eb vilket resulterar i att takten klingar i moll istället för 
dur. Eftersom det låter bra rent gehörsmässigt är det svårt att avgöra om 
Andreas uppfattar detta felspel.  

• Sammanhang: Takt 13–14 innehåller toner som är främmande för tonarten 
och tar lite längre tid för Jon och Hans att utläsa. Detta gör att de inte får 
något flyt i spelet och således tappar sammanhang. Jon visar att han är 
medveten om detta genom att själv kommentera det och Hans ser under 
dessa takter mycket osäker ut, troligen för att han inte hör hur takterna 
låter i förhållande till resten av notexemplet och därför är osäker på om 
han spelat rätt. Eftersom detta sker på ungefär samma sätt för båda 
informanterna är det svårt att urskilja några variationer kring denna 
kritiska aspekt. För Andreas är dessa takter ingen kritisk aspekt. 

5.3 Notexempel 3 
Nedan följer en redogörelse för genomspelningen av notexempel 3. 
Resultatet presenteras, likt notexempel 2, mer övergripande än notexempel 
1. Fokus ligger kring de kritiska aspekter som var gemensamma för minst 
två av informanterna och variationsmönstren kring dessa. Övergripande 
strategier tas upp, följt av rytmiska svårigheter. Avsnittet avslutas 
gehörsmässiga konsekvenser. 

Under genomspelningen av notexempel 3 är inte nervositeten lika påtaglig 
som under notexempel 1 och 2. Samtliga informanter upplevs lugnare än 
under tidigare notexempel. 

Jon använder i stort sett samma arbetssätt för att ta sig igenom notexempel 3 
som han använde för notexempel 2. Han arbetar sig metodiskt framåt genom 
att spela takt för takt och ibland ton för ton. Spelar han fel på något ställe 
säger han ”Nej!”, stannar sedan upp och säkerhetställer att han spelat rätt 
tonhöjd genom att titta på noterna, leta upp tonen på gitarrhalsen och spelar 
sedan tonen. Han repeterar sedan hela takten igen utan förhållande till puls 
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och repeterar sedan takten i puls. Under notexempel 3 upplevs Jon dock inte 
lika nervös som under de tidigare notexemplen. Han verkar under detta 
notexempel känna sig lite mer bekväm i situationen och växlar heller inte 
mellan lika många fingersättningar som under notexempel 2.  

Hans arbetar sig igenom detta notexempel något långsammare än det 
föregående. De skillnader som uppstår i hans arbetssätt med detta 
notexempel jämfört med det förra är han lägger mer tid på att studera 
noterna och mindre tid på att prova sig fram och repetera. Ibland använder 
han sig också av oktaver för att för att hitta rätt ton. Vid ett tillfälle ska han 
hitta tonen a och börjar då med att utgå från ett d. Han tar ett d med 
pekfingret på femte bandet på a-strängen och tar sedan ett d en oktav upp 
genom att sätta ringfingret på g-strängens sjunde band. Han sätter sedan 
pekfingret på denna ton och tar ett a med lillfingret på b-strängens tionde 
band. Hans strategi för att ta sig igenom detta notexempel uppfattas överlag 
lugnare och mer metodisk än under notexempel 2. 

Andreas börjar med att studera notexemplet en kort stund, väljer en 
fingersättning för D-dur och spelar sedan igenom hela D-durskalan i denna 
fingersättning. Han spelar första takten korrekt men stannar upp innan andra 
takten, säger ”just det…”, och spelar sedan om från början. Nu spelar han 
rätt de två första takterna och stannar i takt 3. Han studerar takt 3 en kort 
stund innan han fortsätter vidare. I takt 5–6 uppfattar han inte korsförtecknet 
på tonen f och spelar tonen f istället för f#, vilket resulterar i att dessa takter 
klingar i D-moll istället för D-dur. Till skillnad från genomspelningen av 
notexempel 2 är han under detta notexempel något mer noggrann. Han 
lägger större vikt vid att rätta till misstag än att förhålla sig till pulsen. 

5.3.1 Rytm 

Notexempel 3 är mer rytmiskt komplext än notexempel 1 och 2. Detta 
notexempel innehåller, till skillnad från de tidigare, synkoper och stortrioler. 
De första synkoperna finns i takt 2 (fig. 7), som är den första kritiska 
aspekten i detta notexempel. Följande variationsmönster gick att urskilja: 

Figur 7 
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Jon spelar takt 1 korrekt men stannar upp i takt 2 och utbrister, ”Oh, jag var 
inte beredd på det där”. Han spelar sedan om från början igen och spelar 
denna gång synkoperna korrekt rent rytmiskt. Han glömmer dock 
korsförtecknet och spelar ett c istället för ett c#. Han visar att han är 
medveten om misstaget genom att säga, ”Nej!”. Därefter byter han 
fingersättning och spelar takt 2 igen. Den här gången blir takten korrekt 
både rytmiskt och tonhöjdsmässigt. Under andra genomspelningen av 
notexemplet spelar han takt 2 korrekt.  

Hans börjar med att spela takt 1 och repeterar sedan takten en gång till. Han 
stannar sedan upp i takt 2 och rynkar på ögonbrynen när han ska hitta tonen 
b. När han hittat tonen spelar han de tre första tonerna i takt 2 med korrekt 
tonhöjd. Han repeterar sedan dessa tre toner ännu en gång innan han går 
vidare till tonen d på fjärde slaget i takt 2. Hans spelar dock ingen paus på 
tredje åttondelen i takten vilket får konsekvensen att den andra åttondelen i 
takten får ett värde av en fjärdedel istället för en åttondel. Det blir alltså 
ingen paus mellan tonen b och tonen c#. Han spelar takten på samma sätt 
även under andra genomspelningen av notexemplet.  

Andreas stannar även han upp innan takt 2. Under andra halvan av takt 1 
höjer han lite på ögonbrynen, vilket verkar tyda på att han vid denna 
tidpunkt börjat flytta blicken till takt 2 och upptäckt synkoperna. Han 
stannar upp efter att ha spelat takt 1, studerar notbilden en stund och säger 
sedan ”Just det…”. Han spelar sedan om från början och spelar denna gång 
takt 2 felfritt. Andra gången han spelar igenom notexemplet har han inga 
problem med denna takt.  

Både Jon och Andreas använder sig av högerhanden för att dämpa 
strängarna i takt 2. De lägger högerhanden mot strängarna under 
åttondelspauserna i takten, vilket gör att åttondelsnoterna får rätt notvärde 
och pauserna blir tydliga.  

Den andra kritiska aspekten för samtliga informanter är stortriolerna i takt 3 
(fig. 8). 

Figur 8 

!26



Jon och Hans spelar takt 3 på ungefär samma sätt. De stannar upp innan 
takten och letar sedan upp tonen g. De spelar sedan takten ett par gånger, 
men i dubbelt tempo, vilket får konsekvensen att stortriolerna istället klingar 
som åttondelstrioler (fig. 9). 

Figur 9 

De gör alltså om stortriolerna till åttondelstrioler vilket innebär att de spelar 
takt 3 som en tvåtakt istället för fyrtakt. De gör likadant även under andra 
genomspelningen av notexemplet. Detta är inget de påpekar eller verkar 
inse medan de spelar.  

Andreas får också problem med takt 3. Han studerar takten, spelar tonen g 
två gånger och spelar därefter hela takten. Variationen är att han till skillnad 
från Jon och Hans inte gör om stortriolerna till åttondelstrioler. Andreas 
spelar istället triolerna mer som en punkterad åttondel följt av en sextondel 
överbunden till en åttondel följt av en åttondel (fig. 10). 

Figur 10 

Det blir ingen nämnvärd skillnad för Andreas under andra genomspelningen 
utan den rytm han spelar blir fortfarande mer lik rytmen i fig. 10 än den 
noterade. 

5.3.2 Gehör 

Jon spelar igenom takt 7 ton för ton (fig. 11). 

Figur 11 

När han spelat igenom de fyra första åttondelarna verkar han ha identifierat 
att det rör sig om en tersrörelse nedåt i skalan. Han spelar sedan femte och 
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sjätte åttondelen korrekt men när han kommer till sjunde och åttonde 
åttondelarna spelar han tonerna g och e istället för g och a. Han inser sitt 
misstag och säger, ”Nej, nu chansar jag med gehöret igen”. Jon fortsätter 
alltså att spela terser hela takten eftersom han med hjälp av gehöret 
identifierat början av takten som en tersnedgång. Det blir alltså enklare för 
honom att spela en tersnedgång på gehör än att följa notbilden. Efter denna 
kommentar studerar han de två sista tonerna i takten och korrigerar 
misstaget. Hans spelar denna takt betydligt långsammare än Jon. Han spelar 
två toner i taget och gör en liten paus mellan varje åttondelspar och tar mer 
tid på sig att utläsa tonhöjden innan han spelar tonen. Han gör därför inte 
samma misstag som Jon. Även Andreas är mer uppmärksam på notbilden än 
Jon. Han gör en liten paus innan takten, spelar sedan de fem första 
åttondelarna korrekt men stannar upp på tonen a. Han studerar därefter 
notbilden lite närmare och spelar sedan de tre sista tonerna med korrekt 
tonhöjd och rytm. När han spelar igenom notexemplet andra gången stannar 
han upp i början av takten, repeterar tonerna c# och a ett par gånger och 
spelar sedan igenom hela takten, utan att fortsätta tersnedgången för långt, 
som han gjorde under första genomspelningen. 

En annan kritisk aspekt för samtliga informanter är takt 9–12 (fig. 12). 

Figur 12 

Rytmiskt sett är dessa takter inget problem för någon av informanterna. Det 
är korsförtecknen, de tillfälliga förtecknen och tonhöjden i allmänhet som 
utgör de största problemen. Här går det att identifiera tre variationsmönster. 
Jon spelar de fyra första åttondelarna korrekt men fortsätter på den femte 
åttondelen att spela b som lägsta ton och växlar därmed mellan tonerna b 
och f# istället för a och f#. Han stannar upp efter denna takt och säger, ”Nej, 
jag tar ju fel ton”. Han tar en paus och säger sedan, ”Alltså, jag glömmer ju 
bort vad tonerna heter”. Med denna kommentar menar troligen Jon att han 
får hjärnsläpp när han spelar tonen b istället för a, och att han egentligen vet 
var tonen a ligger på notsystemet och var den finns på gitarren. Han 
fortsätter med att spela takt 9 igen och rättar till misstaget. Han fortsätter 
därefter att spela första halvan av takt 10 flera gånger. Han stannar sedan 
upp innan tonen g, letar upp tonen på greppbrädan och upprepar sedan de 
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fyra sista tonerna i takt 10 två gånger. Takt 11–12 innebär inga större 
svårigheter för Jons del. Under andra genomspelningen spelar han takt 9 
helt korrekt men stannar upp på det återställda g:et i takt 10. Han letar upp 
tonen g och repeterar sedan takt 10 några gånger innan han går vidare.  

Hans växlar mellan tonerna b och f# under hela takt 9. Från takt 10 spelar 
han 2–4 toner i taget i ett långsamt tempo. Han fastnar på tonen a i takt 11 
och väljer att hoppa över den och fortsätter istället från tonen f#. I övrigt har 
han inga problem med takt 11–12. Andra genomspelningen sker på ungefär 
samma sätt med skillnaden att han inte hoppas över tonen a denna gång. 

Andreas börjar på tonen a istället för b i takt 9. När topptonen byts till f# på 
sjätte åttondelen gör Andreas ett liknande misstag som under notexempel 2. 
Han glömmer korsförtecknet och spelar ett f istället för ett f#, vilket innebär 
att takt 9 klingar i moll istället för dur. Efter att ha spelat takt 9 inser han 
detta, utbrister, ”Just det”, och spelar takt 9 igen. Han börjar dock 
fortfarande på tonen a istället för b på första och tredje åttondelen men 
verkar inte inse detta. Han stannar upp innan takt 10, sänker tempot en 
aning och spelar sedan igenom takt 10–12 av notexemplet. På första 
åttondelen i takt 11 gör han samma misstag som i takt 9 och ersätter tonen b 
med tonen a. Under andra genomspelningen av notexemplet gör han ett 
liknande misstag i takt 9. Han spelar rätt bottenton på första och tredje 
åttondelen men när bottentonen byts till a spelar han fortfarande tonen b. 
Under takterna 10–12 sker dock inga större misstag. 

5.3.3 Sammanfattning notexempel 3 

Följande kritiska aspekter och variationsmönster gick att identifiera i 
notexempel 3: 

• Rytm: Samtliga informanter får problem med takt 3 som innehåller 
stortrioler. Variationerna på detta ställe är att Jon och Hans spelar triolerna 
i dubbelt tempo och Andreas spelar triolerna som en punkterad åttondel 
följt av en sextondel överbunden till en åttondel följt av en åttondel (fig. 
10). 

• Fingersättning: Jon och Hans växlar mellan flera olika fingersättningar på 
samma sätt som i notexempel 2 även i detta notexempel. 
Variationsmönstren är att Jons växlingar mellan fingersättningarna 
involverar flera strängar och Hans håller sig mer till att hitta den aktuella 
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tonen på höga e-strängen. Det sker dock inte i lika stor omfattning under 
detta notexempel för någon av informanterna. 

• Gehör: Jon gör i tersnedgången i takt 7 (fig. 11) ett liknande misstag som i 
takt 7 i notexempel 2. Han identifierar tersnedgången och spelar den sedan 
på gehör istället för att läsa noterna vilket resulterar i att det blir fel 
tonhöjd på de två sista åttondelarna. Ingen av de andra informanterna gör 
samma misstag.  

• Tonhöjd: Takt 9–12 är en kritisk aspekt för samtliga informanter. 
Förtecknen, korsförtecknen och tonhöjden i kombination med varandra 
gör att tonhöjden blir felaktig på flera ställen för alla informanterna. Här 
gick tre variationsmönster att urskilja. Jon kommenterar sina misstag och 
upprepar olika takter och taktdelar till de blir rätt. Hans sänker tempot och 
spelar några få toner i taget och väljer ibland att hoppa över toner för att 
komma vidare. Andreas glömmer korsförtecknet vilket gör att den aktuella 
takten klingar i moll istället för dur. När han inser misstaget spelar han om 
den aktuella takten. 

5.4 Resultatsammanfattning 
I avsnittet följer en sammanfattning av de kritiska aspekter och 
variationsmönster som gick att identifiera hos informanterna. Till skillnad 
från resultatdelen presenteras här de kritiska aspekterna och 
variationsmönstren mer övergripande för att ligga till grund för 
diskussionen. 

5.4.1 Nervositet 

Samtliga informanter uttalar någon gång under experimentet att de känner 
sig nervösa. Även om denna kritiska aspekt inte är en specifik musikalisk 
parameter påverkade den förmodligen deras prestation. Det är dock svårt att 
säga i vilken utsträckning och urskilja några variationsmönster kring vad 
känslan av nervositet fick för konsekvenser. 

5.4.2 Fingersättning, tonhöjd och sammanhang 

Valet av fingersättning var en kritisk aspekt för två av informanterna under 
nästan alla notexempel, men blev som tydligast under notexempel 2 och 3. 
Dessa informanter lade större vikt vid att utläsa tonhöjden och valet av 
fingersättning blev sekundärt. Konsekvensen av detta blev att handen 
flyttades en hel del horisontellt på greppbrädan. Förmodligen på grund av 
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att informanterna spelade den angivna tonen i ett läge på gitarrhalsen där de 
kände sig som mest säkra på att tonen låg. Det tydligaste variationsmönstret 
som gick att urskilja var att en av informanterna tenderade att göra sitt val 
av fingersättning utifrån höga e-strängen medan den andre växlade mellan 
olika strängar. Den tredje informanten höll sig konsekvent till en 
fingersättning per notexempel vilket resulterade i att han inte behövde 
stanna upp lika ofta och heller inte spelade fel tonhöjd i lika stor omfattning 
som resterande informanter.  

Att utläsa tonhöjden är den mest tydliga kritiska aspekten. Det vanligaste 
misstaget informanterna gör är att de spelar fel tonhöjd. Variationerna är att 
två av informanterna oftast stannar upp och letar upp tonen på ett ställe på 
halsen där de känner sig säkra på att den angivna tonen finns medan den 
tredje oftast prioriterar att fortsätta hålla sig till pulsen och inte korrigera 
misstaget. När fasta förtecken, korsförtecken och återställningstecken 
kommer in i bilden blir misstagen flest och tydligast. Det första 
variationsmönstret är att två av informanterna behöver så lång tid på sig att 
utläsa tonhöjden och säkerhetsställa att de spelat rätt att de tappar 
sammanhanget. Det medför att de blir osäkra eftersom de inte hör hur de 
angivna tonerna låter i förhållande till resten av notexemplet. Det andra 
variationsmönstret är att den tredje informanten glömmer att ta hänsyn till 
förtecknet och spelar tonen som att den inte var höjd. 

5.4.3 Rytm och puls 

Rytmiskt sett har ingen av informanterna några problem med att läsa hel-, 
halv-, fjärdedelsnoter. Den kritiska aspekten uppstår när åttondelsnoter i 
kombination med pauser och trioler kommer in i bilden. Detta är gemensamt 
för samtliga informanter, det går dock att urskilja variationsmönster. Två av 
informanterna provar sig fram och repeterar rytmen tills det blir rätt vilket 
medförde ett relativt stressat intryck. Den tredje stannar upp och studerar 
rytmen en stund och spelar sedan rytmen i sin helhet.  

Två av informanterna tenderar att frångå pulsen och öka en aning i tempo. 
Detta märks allra tydligast under notexempel 1 där informanterna spelar 
helnoterna och halvnoterna aningen för korta och således börjar spela nästa 
ton för tidigt, vilket leder till att de hamnar före pulsen och att man som 
åhörare upplever att de ökar i tempo. Här fanns inga tydliga variationer att 
urskilja utan det sker på ungefär samma sätt för båda informanterna. 
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5.4.4 Gehör 

Två av informanterna förlitar sig på gehöret vid nedåtgående skalrörelser. 
När de identifierat att det handlar om en nedåtgående skalrörelse spelar de 
skalrörelsen på gehör istället för att faktiskt läsa noterna. Variationerna är att 
det tar lite längre tid för den ena informanten att inse misstaget än den 
andra. 

6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där resultatet behandlas i 
förhållande till den bakgrund som ligger till grund för studien. Därefter 
följer en redogörelse för vad resultatet kan ha för betydelse ur ett didaktiskt 
perspektiv. Avslutningsvis diskuteras valet av metod och därefter följer ett 
slutord. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur tre musikhögskolestudenter 
med inriktning gitarrpedagog läser a prima vista. Syftet har uppfyllts genom 
ett experiment där tre informanter blev observerade medan de spelade tre 
olika notexempel skrivna av mig. Variationsteorins centrala begrepp kritiska 
aspekter och variationer användes för att urskilja och presentera de 
problemområden som uppstod när informanterna spelade igenom 
notexemplen.  

Resultatet visade att den tydligaste kritiska aspekten var tonhöjden. Det blev 
särskilt tydligt hos två av informanterna att det svåraste för dem var att 
utläsa tonhöjden. Det hade varit intressant att veta om denna kritiska aspekt 
var specifik för a prima vista på gitarr eller om dessa informanter har svårt 
att utläsa tonhöjd generellt. I just denna studie är det åtminstone möjligt att 
utgå från att förmågan att utläsa tonhöjd på gitarr var en kritisk aspekt hos 
två av informanterna, och kan därför dra paralleller till det Harrison (2010) 
skriver om gitarrens uppbyggnad. Eftersom varje ton finns på i genomsnitt 
2.8 ställen på gitarrhalsen är det förståeligt att informanterna ibland blev 
osäkra på var på halsen de skulle ta tonen. Detta är en aspekt som man inte 
behöver ta hänsyn till på många andra instrument som till exempel piano, 
sång och saxofon. Stråkmusiker och basister har visserligen möjlighet att ta 
samma ton på flera ställen men det blir troligen inte ett problem i samma 
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utsträckning eftersom de endast har fyra strängar att förhålla sig till. 
Gitarren har dessutom ett avvikande intervall när det gäller hur strängarna är 
stämda. Tonhöjdsaspekten blir därför troligen som mest påtaglig på gitarr. 

Det gick att urskilja viss nervositet hos samtliga informanter men det är 
svårt att säga exakt i vilken mån nervositeten och min närvaro i rummet 
påverkade informanternas prestation. Det är dock inte omöjligt att den 
bidrog till informanternas stress över att hitta rätt ton och att de därför oftast 
valde att ta den angivna tonen på det ställe på halsen de kände sig säkrast på 
att tonen låg.  

Var på gitarrhalsen den angivna tonen ska spelas är i princip samma sak som 
att välja fingersättning. Jag har dock valt att se på fingersättning som en 
egen kritisk aspekt, då variationerna kring denna aspekt var intressanta. 
Samtliga informanter gjorde inför varje notexempel – medvetet eller 
omedvetet – ett val av fingersättning. Variationerna var att en av 
informanterna höll sig till denna fingersättning hela notexemplet igenom 
medan de andra två växlade mellan olika lägen under notexemplets gång. 
Bytet av fingersättning verkar som sagt höra ihop med att informanternas 
kännedom om gitarrens greppbräda. Det är dock intressant att två av 
informanterna prioriterar ett byte av fingersättning framför att hålla sig till 
samma fingersättning men låta det ta lite längre tid innan de hittar tonen. 
Den informant som var konsekvent i sitt val var också den som gjorde bäst 
ifrån sig överlag. Det är förståeligt eftersom det rent krasst blir en parameter 
mindre att förhålla sig till. Är man inte konsekvent i sitt val av 
fingersättning är det ju något man måste ta ställning till inför varje ny ton. I 
detta sammanhang är det dock inte troligt att det är ett aktivt val av 
informanterna att växla mellan olika fingersättningar utan snarare en 
konsekvens av osäkerhet kring vissa områden på greppbrädan. Hursomhelst 
anser jag ändå att det kan räknas som ett omedvetet orosmoment som kan 
bidra till att man läser a prima vista sämre än om man konsekvent spelar i 
samma läge. Det är dock intressant att reflektera kring detta i förhållande till 
Thompson och Lehmanns (2004) strategier för att bli en bra a prima vista-
läsare. Ett av deras tips är just att spela notexemplen i flera olika 
fingersättningar. Troligen menar författarna att man bör göra det medvetet 
och konsekvent för att på så vis bli säkrare på alla ställen på greppbrädan 
och därmed kunna göra ett aktivt och rimligt val av fingersättning inför 
varje a prima vista-situation. Med detta i åtanke skulle man kunna säga att 
informanterna som växlade mellan flera fingersättningar bör fortsätta göra 

!33



det, men på ett mer medvetet och konsekvent sätt och som verktyg för att 
utveckla sitt a prima vista-spel snarare än ett verktyg för att hitta rätt på 
halsen. Det går dock inte att säga att denna kritiska aspekt är ett problem 
som är specifikt för just gitarrister. Exempelvis pianister behöver också 
välja fingersättning. Pianister har dock inte möjlighet att spela samma ton i 
samma register på flera ställen på klaviaturen och får därför en parameter 
mindre att förhålla sig till när det gäller valet av fingersättning.  

En annan kritisk aspekt är förhållandet mellan gehör och notläsning som 
gick att urskilja tydligast hos två av informanterna. Det tydligaste exemplet 
var när informanterna identiferade tersnedgången i ett av notexemplen och 
sedan troligen spelade den på gehör snarare än att läsa noterna, vilket ledde 
till att de fortsatte tersnedgången för långt och därför spelade fel när 
tersnedgången övergick till någonting annat. Det här resultatet har likheter 
med resultatet i Johanssons (2002) avhandling där han kom fram till att om 
man spelar fel är det lätt att man upprepar felet och att detta beror på att det 
är lättare att spela något man spelat förut. Med största sannolikhet har 
informanterna spelat en tersnedgång på gehör betydligt fler gånger än de 
spelat den noterade tersnedgång och fortsatta tonföljd som var aktuell i just 
detta notexempel.  

I detta avsnitt vill jag avsluta med att återgå till att notläsning är ett populärt 
ämne bland uppsatsskrivande blivande gitarrpedagoger (Gunnarsson, 2016; 
Hedberg, 2016; Skinner, 2007; Vislander, 2013). Gitarren är ett gammalt 
instrument och olika typer av notskrift för gitarr har funnits i stort sett lika 
länge som själva instrumentet (Chapman, 2000). Jag finner det därför 
intressant att det skrivs så pass mycket om just gitarrister och notläsning och 
värdet av den kunskapen samt om man som gitarrist överhuvudtaget 
behöver den eller inte. Trots att denna studie endast innefattade tre 
informanter anser jag att det går att se relativt tydliga skillnader 
informanterna emellan i hur pass väl de läste a prima vista. Det är dock 
svårt att resonera kring problematiken i ett större sammanhang på grund av 
studiens omfattning, men jag anser ändå att denna studie visar tendenser till 
att inte alla gitarrister ser notläsning som en självklar del av sitt gitarrspel. 

6.2 Didaktiska perspektiv 

I detta avsnitt följer en redogörelse för hur resultatet i denna studie kan 
användas för att som lärare arbeta med notläsning på olika nivåer.  
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Det är svårt att dra några slutsatser kring exakt när och hur man ska börja 
arbeta med notläsning med nybörjarelever. Mills och McPherson (2015) 
rekommenderar att man inte gör det för tidigt i undervisningen utan att det i 
första hand bör handla om att uppleva och uppskatta musiken. Denna 
uppfattning stöds även av Suzukimetoden som går ut på att nya elever spelar 
på gehör under lång tid innan de går vidare till notläsning (Hanken & 
Johansen, 2013). Det känns dock relevant att påpeka att det finns andra som 
skulle säga motsatsen och skulle säga att det är högst rimligt att arbeta med 
notläsning tidigt i undervisningen. Jag tror att det viktiga är den metodiska 
aspekten, alltså på vilket sätt man gör det. Kempe och West (2010) menar 
att vi människor skapar mening genom att tolka och skapa tecken. När det 
gäller notläsning, alltså att tolka grafiska tecken, betonar de vikten av att 
fokuset inte enbart ska ligga vid den grafiska symbolen utan vid hur det 
faktiskt klingar och utan att förlora det musikaliska sammanhanget. De är 
kritiska till att börja med notläsning för tidigt i undervisningen men jag 
menar att detta snarare skulle kunna ses som ett argument för att börja med 
notläsning tidigt, förutsatt att det sker på ett lekfullt och motiverat sätt och 
inte som ett teoretiskt sidospår som inte är anknutet till musiken. Enligt mig 
är det viktigt att eleven anammar det som en naturlig del i musiken och att 
det inte ses som någonting svårt och skrämmande.  

När det gäller gitarrundervisning är det svårt att bortse från 
gehörstraditionen bland rockgitarrister som Flor och Holder (1996) skriver 
om. Det är möjligt att denna aspekt har en påverkan på gitarristers synsätt på 
notläsning, vilket man som lärare bör förhålla sig till. Här tror jag att det 
handlar mycket om se positivt på både notläsning och gehör samt betona att 
de faktiskt hör ihop. Förespråkar man det ena eller det andra är det troligen 
lätt att bidra till klyftan mellan ”gehörslägret” och ”notläsningslägret” som 
Flor och Holder skriver om. Jag anser dessutom att det är väsentligt att ha 
gitarrens uppbyggnad i åtanke när man som pedagog lär ut noter. Det är här 
gitarren skiljer sig som mest från andra instrument och för att inte röra till 
det för mycket för eleverna kan det vara klokt att börja med notläsning från 
exempelvis b- och e-strängen. På så sätt behöver man inte ta hänsyn till 
tersintervallet mellan g- och b-strängen i början av notläsningsprocessen. 

Informanterna i denna studie är uppenbarligen på hög nivå i sitt gitarrspel 
eftersom de tagit sig in på musikhögskola. Av deras bakgrund och denna 
studie att döma är det dock troligt att de inte prioriterat notläsning i någon 
större utsträckning i sin egen övningsprocess. Om man tillåter sig att se 
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resultatet i denna studie som en tendens till hur det kan se ut bland blivande 
gitarrpedagoger överlag tror jag att det är viktigt att sträva efter att 
notläsning blir en naturlig och mer självklar del i den enskilda övningen. 
Det kan också vara på sin plats att lyfta ämnet mer i metodikundervisningen 
där notläsning utifrån gitarrens konstruktion och förutsättningar skulle 
kunna lyftas och diskuteras. 

Eftersom resultatet visade att en tydlig kritisk aspekt var valet av 
fingersättning är det något man som lärare skulle kunna arbeta med med 
sina elever. Som Harrison (2010) skriver är inte intervallen mellan 
strängarna konsekvent. Mellan de flesta strängarna är avståndet en ren kvart, 
men mellan G- och B-strängen är avståndet en stor ters. Man måste därför 
ha i åtanke att fingersättningen för exempelvis ett tersavstånd mellan G- och 
B-strängen är annorlunda än mellan A- och D-strängen. Det är ett problem 
som är specifikt för gitarr och som försvårar valet av fingersättning 
ytterligare. För att få eleverna att förbättra denna aspekt skulle man kunna 
utveckla en övning kring detta. Den skulle kunna vara uppbyggd så att 
läraren väljer ut ett stycke, presenterar det för eleven och ber eleven studera 
stycket och identifiera den lägsta och den högsta tonen i stycket. Därefter 
ombeds eleven att välja en fingersättning där det går att spela både den 
lägsta och den högsta tonen utan att behöva flytta handen till ett annat läge.  

En annan kritisk aspekt som gick att urskilja och dessutom troligen är 
specifik för just gitarrister är att välja var på halsen man ska spela tonen. 
Detta skulle kunna övas på olika sätt. Dels genom att, som Thompson och 
Lehmann (2004) skriver, öva samma stycke i flera olika fingersättningar för 
att öva sig i att spela samma toner på flera olika ställen på halsen, men 
också genom att göra en enklare övning. Man skulle kunna göra två högar 
med tolv papperslappar i den ena högen och sex papperslappar i den andra. 
På lapparna i den ena högen, den med tolv lappar, skriver man upp alla 
toner: C, C#/Db, D, D#/Eb och så vidare. På lapparna i den andra högen, 
den med sex lappar, skriver man upp alla strängar. Det enklaste är att 
namnge strängarna med siffror från 1–6, där 1 motsvarar höga e-strängen 
och 6 motsvarar låga e-strängen. Eleven får sedan dra en lapp från varje hög 
och får då en ton och en siffra. Eleven ska sedan spela tonen på den angivna 
strängen. Denna övning skulle också kunna utformas olika beroende på 
vilken ålder eleverna är i. Papperslappar i olika högar kanske fungerar bäst 
med yngre elever eftersom det blir ett spännande moment att dra 
papperslapparna. Det skulle också kunna kännas tillfredsställande för eleven 
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när hen tagit sig igenom hela högen. Med totala nybörjare kan man börja 
med att göra detta på en sträng, exempelvis höga e-strängen, eftersom det 
kan bli för mycket för eleven att ta in alla strängarna på en gång. Med mer 
erfarna elever som redan har lite bättre koll på tonerna på halsen skulle 
övningen kunna snabbas upp. Det skulle kunna göras genom att skippa 
papperslapparna och helt enkelt ropa ut ett tonnamn och en siffra. När 
eleven tagit tonen på rätt ställe på halsen ropar man ut en ny siffra och 
fortsätter på samma sätt. Detta skulle kunna göras på tid, så att eleven får se 
hur många toner hen hinner med på en viss tid.  

Resultatet visade även att förmågan att ta in helhetsinformation av notbladet 
var en kritisk aspekt för två av informanterna, som snarare fokuserade på 
varje takt för sig. Detta går att relatera till det som Thompson och Lehmann 
(2004) skriver, att erfarna notläsare tar in betydligt mer information av 
notbladet än oerfarna notläsare. För att öva på detta skulle man kunna lägga 
fram ett notblad till eleven, låta eleven studera notbladet en stund för att 
sedan ta bort notbladet och be eleven räkna upp så många musikaliska 
parametrar som möjligt. Det skulle till exempel kunna vara tonart, taktart, 
första ton i stycket, sista ton i stycket, antal takter, dynamik och så vidare. 
Man skulle förstås anpassa svårighetsgraden på stycket utifrån den nivå 
eleven befinner sig på. 

6.3 Metoddiskussion och vidare forskning 
Jag tyckte att mitt val av metod i förhållande till studiens syfte och 
omfattning fungerade. Eftersom att det i liknande studier inom notläsning 
mest gjorts intervjuer och enkäter uppfattade jag det rimligt att inte välja 
någon av de metoderna, för att på så sätt angripa området utifrån hur 
blivande gitarrpedagoger fungerar i en a prima vista situation. Genom att 
göra videoobservationer av ett experiment kunde jag i lugn och ro titta 
igenom och analysera filmerna i efterhand. Det gjorde att jag kunde 
identifiera ett flertal kritiska aspekter för a prima vista-läsning samt 
variationer kring dessa. Eftersom antalet informanter avgränsats till tre blev 
det heller inte alldeles för mycket material att analysera, vilket gjorde att jag 
istället kunde titta igenom varje videoklipp många gånger och upptäcka 
generella problemområden men också individuella problemområden som 
var mer specifika för varje informant. Under studiens gång har jag dock 
blivit mer och mer medveten om metodens brister och begränsningar. Det 
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första som slog mig var att jag inte alls var förberedd på hur stor inverkan 
nervositet och prestationsångest skulle ha på informanterna. När jag 
förberedde själva experimentet la jag allt fokus på det praktiska, som att 
skriva notexemplen, bestämma kameravinkel och fundera över 
presentationen. Jag hade inte tänkt på att denna situation skulle kunna göra 
informanterna nervösa och att nervositeten skulle kunna påverka deras 
prestation i relativt stor omfattning. I efterhand tycker jag att det skulle varit 
bra att ha haft med denna aspekt redan från början. Kanske genom 
bakgrundslitteratur kring nervositet och sen tittat specifikt på det i analysen 
och kanske ställt frågor om nervositet till informanterna. En enkel lösning 
för att motverka nervositet skulle också kunna ha varit att jag helt enkelt 
lämnade rummet medan informanterna spelade igenom notexemplen.  

När det gäller urvalet av informanter hade det som sagt sina fördelar att de 
var få, men det gör det också svårt att avgöra om de kritiska aspekter som 
identifierades är generella för elgitarrister på denna nivå eller om de är 
specifika för informanterna i just denna studie. Troligen det senare. Det 
skulle därför vara intressant att göra en liknande studie på en större grupp 
informanter för att se om det resultat man skulle få fram har några likheter 
med det resultat jag fick fram genom denna studie. Att studien gjordes 
endast på gitarrister gjorde det också svårt att avgöra om de kritiska aspekter 
och variationsmönster som gick att identifiera är specifika för gitarrister 
eller om de kan identifieras även hos andra instrumentalister. De kritiska 
aspekter som går att relatera till gitarrens konstruktion är troligen tydligast 
hos just gitarrister men aspekter som gehör och nervositet skulle med största 
sannolikhet gå att urskilja även hos utövare av andra instrument. För att 
undersöka området skulle antalet informanter och instrument behövt utökas, 
vilket hade blivit för omfattande i förhållande till storleken på denna studie.  

Det blev också relativt svårt att reflektera över informanternas 
notläsningsförmåga i förhållande till deras gitarrspel i övrigt. Eftersom jag 
endast såg dem spela i en a prima vista-kontext blev det omöjligt att dra 
några paralleller mellan hur de läste noter och hur de spelade i övrigt. Detta 
hade kunnat lösas genom att informanterna fick spela valfri låt innan själva 
a prima vista-delen av experimentet sattes igång. Trots att jag endast valde 
informanter ur första årskursen på en musikhögskola är det troligt att 
informanterna var på helt olika nivåer. Eftersom de har spelat olika länge, 
gått på olika skolor och fått olika typer av undervisning är det svårt att 
reflektera över hur god deras notläsningsförmåga är i förhållande till den 
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undervisning de fått. En längre intervju med varje informant hade gjort det 
enklare att reflektera kring detta. Studien skulle även kunna utvecklas 
genom att undersöka informanternas notläsningsförmåga på ett mer 
teoretiskt plan innan själva experimentet utförs. Till exempel skulle man 
kunna börja med att peka på slumpmässigt utplacerade noter på notsystemet 
och be informanterna att identifiera tonhöjden muntligt. Man skulle sedan 
kunna jämföra informanternas muntliga prestation med deras prestation vid 
instrumentet för att tydligare kunna se var problematiken ligger. 

Variationsteorin hjälpte mig att sätta a prima vista i ett lärandeperspektiv 
med dess centrala begrepp och sätt att se på lärande. Att se a prima vista 
som ett lärandeobjekt bestående av flera olika musikaliska parametrar 
gjorde att jag under analysen av videoobservationerna lättare kunde 
identifiera och namnge de kritiska aspekter jag uppfattade, samt vilka 
variationer som fanns, alltså på vilka olika sätt informanterna tacklade de 
olika problemområdena. För att utveckla studien skulle den förstås kunna 
genomföras med hjälp av andra teoretiska perspektiv. Genusperspektivet är 
till exempel helt obefintligt i denna studie. Detta på grund av att min 
avgränsning till informanter i första årskursen gjorde att inga kvinnliga 
informanter fanns tillgängliga. Det hade också varit möjligt att förankra 
notexemplen och genomförandet tydligare i teorin men med tanke på 
studiens omfattning ansåg jag det tillräckligt att begränsa det till att endast 
använda teorin som utgångspunkt och dess centrala begrepp för att 
analysera, presentera och reflektera kring resultatet.  

6.4 Slutord 

Arbetet med denna studie har varit mycket intressant. Jag är nöjd med mitt 
ämnesval och det har varit relativt enkelt och roligt att skriva om eftersom 
jag funderat mycket över detta tidigare. Resultatet i denna studie är något 
jag kommer ta med mig under mitt framtida arbete som pedagog och jag 
hoppas att det också ska vara till nytta för andra gitarrlärarkollegor.  
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Videoobservationer utifrån variationsteorins centrala begrepp
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