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Sammanfattning 
Med	utgångspunkt	i	min	bristande	notläsningsförmåga	är	syftet	med	föreliggande	studie	
att	undersöka	vilka	resurser	utöver	själva	noterna	som	jag	använder	vid	inlärningen	av	
ett	noterat	musikstycke.	Detta	sker	via	videoobservation,	dikterad	loggbok,	samt	
insamling	av	tidigare	data.	Tre	olika	övningspass	á	20	minuter	ligger	till	grund	för	
resultatet.	Dessa	analyserades	och	bearbetades	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv.	I	
resultatet	beskrivs	vilka	resurser	jag	använde,	hur	de	användes,	samt	varför	de	
användes.	I	diskussionsdelen	belyses	resultatet	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv,	
jag	resonerar	kring	behovet	av	att	använda	dessa	resurser,	samt	diskuterar	orsaken	till	
min	problematik	och	vägen	framåt.	
	
Nyckelord:	piano,	notläsning,	a	vista,	notlärande,	videoobservation,	loggbok,	
designteoretiskt	perspektiv,	observationsstudie	
	
Abstract 
Based	on	my	lacking	ability	to	read	sheet	music,	the	purpose	of	this	study	is	to	examine	
what	resources	beyond	the	music	notation	I	use	in	the	process	of	learning	a	piano	piece	
from	sheet	music.	This	is	done	through	video	observation,	a	dictated	journal,	and	
collection	of	previously	available	data.	Three	separate	practice	sessions	of	20	minutes	
each	is	the	basis	for	the	result.	These	were	analyzed	and	processed	based	on	a	design	
theoretical	perspective.	The	result	describes	which	resources	I	used,	how	they	were	
used,	as	well	as	why	they	were	used.	In	the	concluding	discussion	section,	I	illuminate	
the	result	from	the	perspective	of	design	theory,	I	argue	regarding	the	need	to	use	these	
resources,	as	well	as	discuss	the	cause	of	my	problems	and	a	possible	way	forward.	
	
Keywords:	piano,	reading	sheet	music,	sight-reading,	learning	from	notation,	video	
observation,	journal,	design	theory,	observational	study	
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Förord  
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1 Inledning  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till mitt val av studieområde, arbetets syfte, samt de 
forskningsfrågor som kommer att ligga till grund för detta arbete. 

1.1 Inledande text 
Som musikutövare händer det ofta att man får frågan “hur länge har du spelat ditt 
instrument?”. Jag vet aldrig vad jag ska svara på det, för när ska man börja räkna från? Från 
när man får sitt första instrument, eller från när man börjar få undervisning i sitt instrument? 
 
När jag gick i kanske första eller andra klass på grundskolan mötte jag en vän som spelade 
piano. Det fanns ett piano på skolans fritidsgård, där lärde han mig mina första steg på pianot: 
Temat till Jönssonligan, och “bluesskalan”. Jag var förtrollad och har spelat piano sedan dess. 
Men av socioekonomiskt missgynnsamma förhållanden skulle min resa genom 
musikutbildning – mig veterligen – komma att se lite annorlunda ut än för de flesta andra. Det 
fanns aldrig någon ekonomisk möjlighet för mig att studera vid en musikskola, och jag kom 
aldrig att inneha ett instrument att öva på hemma förrän nu när jag började studera vid 
musikhögskola (år 2015).  
 
Inför början av femte klass ansökte jag och blev antagen till Trollhättans Musikklasser. Där 
skulle jag komma att i årskurs 5 - 9 få spela mycket musik, men fortfarande utan någon privat 
eller individuell undervisning på mitt instrument. Jag klarade mig genom livet huvudsakligen 
på ett gott gehör. Jag ansökte även och blev antagen till det musikestetiska programmet vid 
Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan hösten 2008. Det var här jag fick mina första 
individuella lektioner i mitt instrument, sexton år gammal. 
 
Min lärare var förundrad över att jag kunde spela piano så bra, och kunde så mycket saker, 
även fast jag inte teoretiskt visste hur jag skulle benämna det jag gjorde. Jag spelade skalor 
utan att veta att det var skalor, jag tog ackord utan att veta exakt deras namn eller funktion, 
och jag kunde spela låtar, men absolut inte läsa noter. Vi kom att arbeta intensivt under tre år 
med att teoretisera mina kunskaper och ge mig en terminologi för vad jag kunde utföra. 
 
Min lärare förstod att jag kunde spela bra mycket mer avancerade saker än vad jag kunde läsa 
i noter, därför drillade han mig inte allt för hårt i notläsning. Han lät det vara ett sidospår, 
medan vi övade in svårare repertoar (Chopin, Debussy, Bach) genom gehör och härmning. 
Detta utvecklade mig på ett sätt som pianist, men kom även att senare alltid straffa sig. 
 
När jag senare i livet började studera vid folkhögskola – i förhoppning om att förbereda mig 
och höja min nivå för att kunna bli antagen till en musiklärarutbildning vid en musikhögskola 
– fick jag rejäla problem på grund av min bristfärdiga notläsning. Min nya lärare tyckte inte 
att jag förtjänade att spela något som jag inte kunde läsa i noter. Vi tragglade med notläsning 
och inget annat, och det gick väldigt långsamt – om ens alls – framåt. Under två års studier 
hade jag knappt utvecklats alls, och även fått min anda bruten. Jag hade nu fått smaka hur 
misslyckad jag var som pianist på grund av min avsaknad av notläsningsförmåga. 
 
Jag ansökte ändå till två musikhögskolor, bland dem Musikhögskolan Ingesund, som till min 
fasa var en av få musikhögskolor som i modern tid fortfarande hade en a vista-läsningsdel vid 
antagningsproven. Mot alla odds blev jag även här antagen. Det första som hände var 
självklart att jag blev allmänt förnedrad, kränkt, och utskrattad för min notläsningsförmåga. 
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Men genom en fantastisk intervention av administrativ personal, studierektor, och prefekt blev 
min utbildning omstuvad och lite specialdesignad och fungerar idag helt fantastiskt.  
 
Nu kan jag utan press och skam jobba med att utveckla min notläsningsförmåga. 
Förhoppningen är att detta arbete kommer ge mig användbara insikter i detta åtagande, samt 
kunna hjälpa andra i sitt eget arbete, eller ge musikpedagoger en inblick i detta. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Till följd av att jag är mycket sämre på att spela “a vista” eller över huvud taget lära mig från 
noter än vad som vanligtvis är väntat av en pianist på musikhögskolenivå, använder jag 
istället en del okonventionella metoder vid inövandet av ett noterat musikstycke. Syftet med 
föreliggande arbete är att synliggöra och beskriva detta arbetssätt. Detta kan dels hjälpa mig 
att effektivisera min lärandeprocess, samt förhoppningsvis belysa vad min problematik med 
notläsande är; vilket i förlängningen kan hjälpa mig att förstå orsaken till min problematik, 
och arbeta vidare med och utveckla denna del av mitt pianospel. Detta arbete kommer med 
detta som ändamål att fokusera på följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka resurser använder jag vid inlärningen av ett noterat musikstycke? 
 

2. Varför används dessa resurser och hur används dem?	
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs först för vissa begrepp och viss litteratur som är relevant för studien, 
samt tidigare forskning inom området. Följaktligen presenteras det teoretiska perspektiv som 
har legat till grund för detta arbete. 

2.1 Områdesorientering 
Först och främst måste vi klargöra vad som menas med notläsning, a vista-läsning, 
notlärande, och alla andra termer som beskriver själva processen för mig att lära mig ett 
noterat musikstycke. 
  
Fil.dr. Helga Rut Guðmundsdóttir (2010) skriver i artikeln Advances in music-reading 
research att notläsning är en komplex process som involverar minst två distinkta förmågor: 
läsningsförmågan och den mekaniska förmågan. Studier har klarlagt att notläsning på hög 
nivå avgörs av en persons informationsbearbetning och psykomotoriska hastighet. Detta 
betyder att avkodningsförmågan och vår motorrensponsoriala förmåga är viktiga i 
musikläsning, men att integrationen av dessa förmågor är själva nyckeln till ett framgångsrikt 
utförande av notläsning. 
 
Vidare förklarar Guðmundsdóttir (2010) att studier inom perception indikerar att information 
om tonhöjd och information om rytmik bearbetas separat av hjärnan. Detta innebär att vid 
notläsande innefattar själva avkodningsarbetet två helt separata processer, nämligen att läsa 
tonhöjd och att läsa rytm; medan båda dessa måste integreras och samverka i själva den 
mekaniska processen som det sedan blir att motoriskt spela det som avkodats. 
 
Notläsning och speciellt förmågan att läsa a vista är mycket omskrivna fält med flera olika 
forskare och tankar. Det är så väl musiker, musikpedagoger, som språkforskare och andra som 
utforskar detta ämne över ett brett fält av olika vetenskapliga discipliner. 
 
När jag skriver “läsa a vista” menar jag det man i musiktermer kan kalla för a vista eller prima 
vista, men som i sin fulla korrekta terminologi skrivs a prima vista. Det är italienska och 
översätts till ‘vid första åsynen’. En musikterm som innebär “att man utan förberedelse spelar 
eller sjunger ett musikstycke direkt från notbladet” (Nationalencyklopedin, 2018). Mer om 
denna speciella notläsningsform behandlas i nästkommande avsnitt angående tidigare 
forskning inom området. 
 
Robert Schenck, lektor i instrumentalmetodik och kammarmusik vid Musikhögskolan i 
Göteborg, skriver i sin bok Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger 
om spel med eller utan noter. Schenck (2006) påstår att det stundtals har pågått en ganska het 
debatt mellan de musikpedagoger som tycker att notlärande kan vara i vägen för elever och de 
som istället ser notlärande som en självklar utgångspunkt och förutsättning för sång- och 
instrumentalundervisning. Han menar dock själv att någon motsättning inte behöver finnas. 
 
Schenck (2006) förespråkar en naturlig blandning mellan gehörslärande och notlärande redan 
från början, för att bygga en stabil grund att utvecklas vidare från. Han gör viktiga kopplingar 
till notläsning utifrån vad John Holt i Learning all the time har skrivit om barn som 
framgångsrikt lär sig att läsa det skrivna språket. Schenck utvinner ur detta några principer 
och strategier för att lära sig notläsning, ett urval av dessa är till exempel: att lära sig läsa 
noter i en trygg inlärningsatmosfär. Att lust och självmotivation är en förutsättning för all 
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sund inlärning. Att parallellt med att läsa noter borde det även skrivas noter. Samt att utan att 
utsättas för ett obehag behöver den lärande så småningom få kontakt med mycket noter. 
 
Vidare menar Schenck (2006) att notläsningssvårigheter kan bero på rädsla eller låsning. Han 
menar att även en elev som har svårigheter med notläsning behöver följa samma principer 
som de som det går bra för, men gärna i en extra ofarlig och betryggande miljö. Han avslutar 
också med ett varningsord till alla läsare: 
 

Det	viktiga	är	att	förmågan	att	läsa	noter	inte	blir	synonym	med	samma	elevs	
förmåga	eller	lust	att	spela	eller	sjunga.	Den	stora	faran	för	en	elev	som	tycker	
att	det	är	jobbigt	med	noter	är	om	musicerandet	uteslutande	kopplas	till	
notläsning.	Då	är	det	risk	att	allting	runt	musiklektionerna	blir	så	motigt	att	
barnet	helt	och	hållet	slutar	spela,	trots	entusiasmen	från	början	och	trots	
barnets	musikaliska	och	instrumentala	potential.	(Schenck,	2006,	s.	241)	

 
Detta är något även Guðmundsdóttir (2010) lyfte i sin artikel. Hon hävdar att de uppenbara 
svårigheter en mängd musikstuderande möts av när det beträffar notläsning har fått många 
musikutbildare att överge notläsningsbaserad undervisning, eller åtminstone minskat fokuset 
på notläsningskunnigheten. Guðmundsdóttir skriver: “The stakes are too high if failure to read 
music causes gifted music students to abandon music study altogether. ... exclusive 
concentration on reading has held back the progress of countless learners, while putting many 
others off completely” (s. 333). 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Eftersom jag i detta arbete studerar min egen svårighet med notläsning presenteras följande 
relevant forskning som berör detta ämne. Forskningen tar bland annat upp de beståndsdelar 
som identifierats i notläsning, vanlig problematik med notläsning, men även vad som 
identifierats som framgångsfaktorer. 
 
När det kommer till forskningen kring a vista-läsning är den enligt Zhukov (2014) något 
fragmenterad. Hon menar att det genomfördes en hel del forskning mestadels under 1970- och 
80-talet, under 90-talet genomfördes få nya studier, och nu på senare år har fältet fått ett 
förnyat intresse bland forskare och utbildare. Men forskningen kring notläsning och a vista-
läsning omsvärmas av vissa svårigheter; svårigheter som summeras i följande citat från 
Jennifer Mishra: 
 

In	music	there	is	no	theory	devoted	specifically	to	an	explanation	of	music	
reading;	thus,	the	bulk	of	the	research	appears	to	be	devoid	of	a	theoretical	
underpinning	.	.	.	Explicit	theories	of	music	reading,	theories	that	would	
organize	knowledge	and	research	about	music	reading	into	a	system	of	
assumptions,	principles,	and	procedures,	do	not	exist.	Such	theories	would	
be	useful	in	predicting	and	explaining	the	phenomenon	of	music	reading.	
(Mishra,	2014,	s.	453)	

 
Jennifer Mishra (2014), associate professor of music education vid University of Missouri–St. 
Louis, har författat artikeln Factors Related to Sight-Reading Accuracy: A Meta-Analysis, 
publicerad i Journal of Research in Music Education, utgiven av National Association for 
Music Education. Hennes arbete är en meta-analys av 92 olika studier som alla rapporterade 
en koppling mellan a vista-läsning och någon annan variabel (det fanns inom arbetet 597 olika 
variabler). Dessa grupperades och delades in i konstruktioner, varav fyra stycken: 
improvisatorisk förmåga, gehörsförmåga, teknisk förmåga, och musikkunskap korrelerade 
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närmast med a vista-läsning. Hon fann även att konstruktionerna attityd och personlighet inte 
hade någon koppling till a vista-läsning. Mishras slutsats var att hennes resultat stöttade teorin 
att notläsning är en musikalisk förmåga som kan övas upp och utvecklas med utövarens ökade 
musikaliska förmåga, till skillnad från att vara en rent visuo-motorisk avkodningsprocess. 
 
Mishra (2014) omtalar det att flera forskare har undersökt varför musiker skiljer sig så i sin 
förmåga att läsa noter. Vissa tillskriver detta en medfödd eller inneboende förmåga, alltså att 
någon slags talang skulle behövas för det. Andra har forskat i olika prediktiva krafter, andra i 
stabila egenskaper hos människor, och så vidare. Hennes metastudie reducerade och 
manipulerade resultaten av studierna för att kunna göra en homogen kalkyl, varför studierna 
hon tagit data från inte är helt rättvist representerade. Det visar dock på att vissa faktorer 
kopplas tydligare till notläsning, och understödjer tanken att notläsning går att öva upp. 
 
Katie Zhukov (2014) har en Master’s graduate från Juilliard School of Music i New York, och 
är fil. dr. vid University of New South Wales i Australien. Hon är författare till artikeln 
Evaluating new approaches to teaching of sight- reading skills to advanced pianists, 
publicerad i Music Education Research. Artikeln beskriver en australisk studie för att 
utvärdera tre olika moderna undervisningsmetoder som skulle förbättra a vista-läsningen. 100 
pianostudenter deltog frivilligt. Dessa plockades från tre olika eftergymnasiala 
musikinstitutioner, tre gymnasium (high schools), samt olika privata inrättningar (private 
studios). För att uppnå en så homogen testgrupp som möjligt antogs bara avancerade pianister, 
det vill säga pianister som spelade Eight Grade eller högre (enligt det system som används 
inom Australian Music Examination Board).  
 
Dessa pianister fördelades lika över fyra stycken grupper. Tre av grupperna deltog i nyligen 
utvecklade träningsprogram med specifikt fokus på antingen ackompanjemang, rytm, eller 
musikalisk stil; den fjärde gruppen agerade kontrollgrupp och deltog inte i någon utbildning. 
Träningsprogrammen utfördes över en period på 10 veckor. Det genomfördes ett a vista-
läsningstest både före och sedan efter att deltagarna genomgick sina träningsprogram. Dessa 
tester analyserades sedan av en specialutvecklad mjukvara som gav poäng i fyra olika 
kategorier: två gällande tonhöjd och två gällande rytm. 
  
Resultatet av undersökningen visade att inget av de tre träningsprogrammen gav någon 
betydande förbättring i alla fyra variabler som undersöktes. Men två av träningsprogrammen 
(rytm, samt musikalisk stil) utvecklade båda poängen i en tonhöjdskategori och en 
rytmkategori. Uppenbart blev också att ackompanjemangsgruppen utvecklades minst. Som 
slutsats drog Zhukov (2014) att rytmträningen och stilträningen hade en mer holistisk effekt. 
Hon kom även fram till att en kombination av alla tre träningssätt hade varit positivt. En sådan 
studie har nu inletts och ett träningsprogram efter den principen testas i Australien. Av 
intresse var även att kontrollgruppen, som inte deltog i något träningsprogram, också hade 
utvecklats avsevärt efter testperioden. Vidare undersökning av detta visade att en majoritet av 
deltagarna i kontrollgruppen engagerade sig själva i självmotiverade a vista-
läsningsaktiviteter, vilket pekade på att detta hade en positiv effekt för utvecklingen. Zhukov 
summerade att det nu fanns bevis för att träning förbättrar a vista-läsningen. 
 
Guðmundsdóttir (2010) skriver även i sin artikel Advances in music-reading research om vad 
hon kallar för Symptoms of success in music reading där hon lyfter fram vad studier har visat 
är skillnaden mellan notläsare på expertnivå och notläsare på en lägre nivå. Studier visar att 
mer utvecklade notläsare har utökat förmågan att kunna läsa i förväg längre fram i notationen. 
Detta beror troligtvis på deras förmåga att klumpa ihop notbilden till större klumpar av 
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information (på engelska kallat chunking). Detta görs genom att till exempel identifiera tonala 
eller rytmiska mönster i notationen.  
 
Guðmundsdóttir (2010) förklarar vidare att studier har demonstrerat att välbekanta strukturer, 
så som ackord, musikaliska fraser, och tonalitet är viktiga för att framgångsfullt kunna läsa 
noter. Avsaknaden eller upplösningen av någon av dessa strukturer resulterar i en låg 
notläsningsförmåga. Hon citerar även en fallstudie som avslöjade att en ung, hjärnskadad, 
vuxen musiker efter att ha råkat ut för omfattande hjärnskador inte längre kunde applicera 
några mer heltäckande och övergripande strategier i sin notläsning, utan endast kunde läsa ut 
varje tonhöjd individuellt. Detta är alltså två olika förmågor som behandlas av olika delar av 
hjärnan. Guðmundsdóttir menar med detta att en expert och en nybörjare kan prestera 
likvärdigt i att identifiera enstaka tonhöjder ur kontext, men att experten kommer utklassa 
nybörjaren när det kommer till förmågan att identifiera en grupp av tonhöjder och se att dem 
till exempel bildar ett ackord. 
 
Tore West, som forskar kring interaktion och lärande, skriver i antologin Design för lärande 
om hur han i några forskningsprojekt haft möjligheten att analysera autentiska musiklektioner 
som spelats in på video och transkriberats i detalj. West (2010) berättar att projekten har 
innefattat instrumentalundervisning i musikskolor, gymnasiets estetiska program, samt 
högskoleutbildning av musiklärare. Enligt hans beskrivning har inspelningarna legat till grund 
för att beskriva, analysera, och tolka lärares och elevers talspråk, kroppsspråk, och 
musicerande som skilda modus för uttryck och interaktion. Fokus har varit på att analysera 
varje modus utifrån den didaktiska funktion den hade under lektionerna, med särskilt fokus på 
hur kombinationerna av skilda uttryck kan påverka elevers möjligheter att utveckla kunskaper 
om ämnet – i detta fall musik. 
 
West (2010) uttrycker en förvåning över hur i många av de videoinspelade musiklektionerna 
det uppenbarar sig att det som betecknas av symboler i läromedlen och notbladen gestaltas 
mycket begränsat. Han formulerar sig som följande: 
 

Klingande	förebilder	i	samband	med	visuella	och	kinestetiska	intryck	av	
muskelrörelser	i	den	egna	kroppen,	hos	läraren	och	andra	elever,	innehåller	
så	mycket	mer	komplex	information	än	vad	tecknen	i	sig	kan	bära.	
Expressivitet,	agogik,	artikulation,	klang	och	liknande	är	betydligt	enklare	att	
gestalta	och	förstå	med	en	demonstration,	än	genom	språkliga	alfabetiska	
symboler	och	musikaliska	notsymboler.	(West,	2010,	s.	167)	

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Jag har i denna studie valt att arbeta utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Jag finner detta 
passande då fokus ligger på min problematik med att förstå det teckensystem som notationen 
utgör. Perspektivet möjliggör även en undersökning och analys av mina okonventionella 
metoder med utgångspunkt i att dem agerar resurser för mitt notläsande; samt en analys av hur 
jag själv designar min egen lärandeprocess. 

2.3.1 Semiotiska resurser och teckensystem 
Vad jag förstår som själva grunden för det designteoretiska perspektivet, det som allt annat 
bygger på, själva slagordet; det är kommunikation. Staffan Selander och Gunther Kress (2010) 
förklarar i Design för lärande – ett multimodalt perspektiv lärande som en teckenskapande 
aktivitet. Utgångspunkten för deras förståelse av kommunikation och lärande är det att 
människan ses som en teckenskapande varelse. Selander och Kress lyfter filosofen Ernst 
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Cassirer som uttryckte detta som att “människan kännetecknas av både sin förmåga att formge 
objekt och att skapa tecken och symboliska former. Hennes hållning till världen och hennes 
sätt att förhålla sig till objekt grundas i denna förmåga” (s. 19). 
 
I antologin Design för lärande presenterar redaktörerna Staffan Selander och Anna-Lena 
Rostvall det designteoretiska perspektivet. Selander och Rostvall (2010) menar att processer 
som lärande och kunskap har tydliga relationer till kommunikation. De menar att kunskap kan 
ses som förmågan att kunna på olika sätt “handla och kommunicera som förefaller stabila och 
meningsfulla och som vunnit socialt godkännande som just kunskap i något visst 
sammanhang” (s. 13). Denna kommunikation sker genom olika semiotiska resurser. Med 
semiotik menas läran om tecknen och hur de kombineras i olika medier. Selander och 
Rostvall räknar bland annat tal, text, gester, bilder, eller musik till olika resurser. 
 
Selander och Rostvall (2010) förklarar vidare hur dessa olika tecken är vad som gör att 
kunskapen inte bara förblir dold inom oss. Dem uttrycker det som att tecknen är länken 
mellan individen och kulturen. Den ökade förmågan att använda olika tecken och 
teckensystem är vad dem menar är just lärande. Med teckensystem menar författarna att de 
olika tecknen kan delas in i olika system, till exempel hur tal och skrift är två olika 
teckensystem. De menar vidare att all kommunikation och alla lärsituationer består av flera 
olika teckensystem, vilka används parallellt med varandra. Ett exempel på detta är hur när 
någon talar även dess kroppsspråk och gester förmedlar information, utöver själva talet. Detta 
gör vår kommunikation komplex. 
 
Vidare förklarar Selander och Rostvall (2010) att varje teckensystem har sina unika 
potentialer, men också sina egna begränsningar för vilken information och vilka budskap de 
kan bära. Ett exempel på detta kan vara skillnaden mellan det skrivna och talade språket; där 
det talade kan i tonfall visa på undertoner som till exempel ironi, vilka inte på samma sätt kan 
kommuniceras i skrift. 

2.3.2 Transformation och representation 
Staffan Selander (2009) lyfter i antologin Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter 
för lärande fram människan som en tecken- och symbolskapande varelse, vilket innebär att vi 
har en strävan efter att finna mening och sammanhang. Selander menar att människan lär sig 
att förhålla sig till sin omvärld genom att ständigt transformera den information som finns 
runtomkring. Med detta menar han att individen bearbetar informationen och formar en egen 
förståelse, det är alltså ett sätt att beskriva vårt lärande. 
 
Vidare menar Selander och Kress (2010) att man genom transformationer visar sitt lärande. 
Ens teckenskapande sker med utgångspunkt dels i ens egna intresse, men även med relation 
till socialt iscensatta situationer, samt de resurser som är tillgängliga och som redan är laddade 
med antingen innebörder, associationer eller symboliska markörer. Som exempel på detta ger 
författarna att i en situation där du ska läsa en text och har blivit tilldelad penna och papper, 
då understryks att du själv ska skriva eller rita. I ett socialt sammanhang hade man istället 
använt sitt tal, blickar, gester, och handlingar för att uttrycka sin förståelse. Selander och 
Kress säger också att om man får arbeta med digitala resurser kommer man att använda de 
möjligheter det ger, till exempel att skapa ljud och bild/film, påverka en sidas layout, eller 
virtuellt kommunicera. 
 
Transformation är alltså enligt Selander och Kress (2010) ett sätt bearbeta och omgestalta 
information, vilket man också kan kalla för en re-design. Detta kan dock ske på två olika sätt. 
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Säg att en individ läser en text och sedan själv skriver nya texter för att bearbeta det man läst, 
då kan man prata om en transformation inom samma medium. Anta att individen istället re-
designar texten till en bild, eller något i ett annat teckensystem, då kan man prata om en 
transformation till ett nytt medium. Detta kan kallas för transduktion. 
 
Begreppet representation handlar om de tecken och teckensystem som ska kommunicera hur 
något annat är. Selander (2009) menar att när vi till exempel ska lära oss något nytt, då gör vi 
det genom att möta olika former av representationer för den nya kunskapen. Detta kan ske 
genom att vi får beskrivningar och förklaringar, vi kanske får läsa en text eller studera ett foto 
eller en film. Oavsett vilket medium det är så representeras handlingar och förhållningssätt 
genom olika teckensystem. Selander förklarar att det inte kan finnas någon fri, icke-gestaltad 
kunskap, för då hade vi inte kunnat veta om den. Allt vi lär oss bryggas till oss genom en 
representation. En representation är alltså en gestaltning av hur vi förstår något i världen. 
 
Selander och Kress (2010) menar att när en individ skapar en representation så utgår den från 
de kommunikativa resurser som finns till hands. Individen utgår alltså från redan existerande 
sätt att benämna, ordna, eller indela världen. Detta kan göras genom till exempel resurser som 
tal, skrift, teoretiska modeller och analyser, symboler, blickar, eller gester. Selander och Kress 
förklarar det som följande: 
 

En	representation	består	alltså	av	tecken	som	formas	i	en	bestämd	ordning	i	
en	konkret	situation.	Man	tar	helt	enkelt	sin	utgångspunkt	i	redan	befintliga	
representationer	och	semiotiska	resurser,	plockar	ut	element	som	förefaller	
centrala	och	fogar	ihop	en	ny	bild,	en	ny	design,	en	ny	representation.	
(Selander	&	Kress,	2010,	s.	33)	

2.3.3 Didaktisk design 
Selander och Kress (2010) omskriver begreppet design och förklarar det som “ett sätt att 
skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett nytt sätt” (s. 21). Det handlar alltså 
om att skapa något i världen som inte tidigare fanns, även om det gjordes med utgångspunkt i 
något som redan existerade. Att ge en annan form genom att till exempel betona vissa 
aspekter av något. Författarna förklarar hur design traditionellt sett handlat om att forma idéer, 
begrepp, och mönster för att skapa en produkt. Design har handlat om form och funktion eller 
estetik. Men i en utvidgad betydelse kan design handla om att utforma och genomföra nya 
lösningar i givna sociala sammanhang. 
 
Vidare hävdar Selander och Kress (2010) att design förändrar världen. De menar att design 
inte bara handlar om form, yta, eller estetik i största allmänhet; utan hur det är sammanvävt 
med smak och omdöme, och därav även med social mening. I linje med transformation och 
representation beskriver Selander och Kress det som att “Designern riktar blicken mot 
framtiden, och design är att skapa (ny) mening. Det är så vi vill förstå design för lärande – 
didaktisk design” (s. 23). 
 
Didaktisk design är alltså enligt Selander och Kress (2010) ett begrepp som beskriver både 
hur en lärare eller utbildare kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, 
samt för hur människor som lär sig ständigt återskapar (re-designar) information i egna 
meningsskapande processer.  
 
Begreppet design inom det designteoretiska perspektivet har flera innebörder, menar Selander 
och Rostvall (2010). De menar att det kan avse antingen teckensystem och medier som 
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designas för lärande; alltså hur till exempel digitala resurser och läroböcker utformas, eller 
hur lokalen som lärandet sker i skapas och utformas. Det kan även beröra det sätt som den 
lärande formar förutsättningar för sitt eget lärande, eller slutligen ett sätt att analysera 
lärprocesser under olika villkor. 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som har använts i studien. Kapitlet berör 
även studiens design, den dokumentation som har gjorts, samt bearbetning och analys av 
denna. Kapitlet avslutas med studiens etiska överväganden, giltighet, och tillförlitlighet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I denna studie har jag valt att använda en kombination av videoobservation samt dikterad 
loggbok som huvudsaklig metod för att undersöka min lärandeprocess. Detta då jag finner det 
passa denna studiens natur, samt det teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetet. Jag 
har utöver videoobservation och loggbok även samlat data som varit tillgänglig sedan tidigare.  

3.1.1 Videoobservation 
I sin bok Det värderande ögat besvarar Cato R.P. Bjørndal (2005) frågan om varför man ska 
använda ljud- och videoinspelningar. Författaren besvarar frågan sammanfattningsvis med en 
analogi till att vara chaufför under en långfärd, och hur det omöjliggör det att detaljstudera 
omgivningen runt motorvägen. Han menar alltså att i själva utförandet har vi inte möjlighet att 
lägga fokus på att observera allt som händer. Vi slänger då och då en blick i backspegeln och 
kan se vad som nyss passerat, men mycket lägger vi inte märke till, och hela tiden behöver vi 
ha vår uppmärksamhet riktad framåt. 
 
Videoinspelning, menar Bjørndal (2005), påverkas inte av vårt begränsade minne. Vi kan 
bevara något och genom att pausa och spola upprepade gånger se och höra en situation. Detta 
medan ljud- och bildinspelningar bevarar en enorm detaljrikedom. Bjørndal understryker 
också att man vid varje ny gång man tittar eller lyssnar på sitt material har man möjligheten 
att uppmärksamma något nytt och intressant som man inte upptäckte innan. 
 
Bjørndal (2005) menar även att när det gäller just självkännedom har videoinspelning visat sig 
vara speciellt effektiv: “Man får tillfälle till en spegling av sig själv utifrån ett perspektiv som 
andra kan se en i, något som oftast är till stor nytta.” (s. 73). Bland fördelarna nämner han upp 
möjligheten att observera sig själv med en viss kritisk distans, vilket kan ge lärorika och 
tankeväckande upplevelser. Enligt mig verkar alltså denna observationsform vara väl till lags 
för de forskningsfrågor som ligger till grund för detta arbete. 
 
Men Bjørndal (2005) belyser även det andra sidan av myntet; de nackdelar och begränsningar 
som finns med ljud- och videoinspelningar. Han vill poängtera att inspelningarna inte 
nödvändigtvis är en sann kopia av verkligheten. Detta på grund av att de rymmer i huvudsak 
två begränsningar: operatörens begränsningar, och teknikens begränsningar. Operatörens 
begränsningar innefattar sådant som den som sköter inspelningsapparaten påverkar: 
mikrofonen eller kamerans placering, de tekniska inställningarna som påverkar vad som 
registreras, bildens vinkling och zoom, och så vidare. Allt detta påverkar vilken information 
som samlas in och hur den framställs. Det påverkar vad som lyfts fram och vad som hamnar i 
bakgrunden. 
 
Enligt Bjørndal (2005) medför även själva tekniken i sig väsentliga begränsningar. En 
ljudinspelning registrerar bara stimuli för vår hörsel, likt en videoinspelning (med ljud) ger 
oss syn och hörsel. Alltså utesluts många sinnesintryck från de övriga sinnena som spelar in i 
situationen. Han lyfter även det faktum att kvaliteten på inspelningen kan vara ett problem. 
Bakgrundsljud kan registreras oproportionerligt och ge en helt annan ljudbild än vad det 
mänskliga örat registrerade på plats. Bjørndal menar även på att problem och begränsningar 
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med ljud- och videoinspelningar ofta ökar med antalet personer som medverkar. Detta då till 
min fördel då jag endast spelade in mig själv. 

3.1.2 Digitalt dikterad loggbok 
I Det värderande ögat beskriver Bjørndal (2005) loggbok som “kanske det enklaste och minst 
tidskrävande sättet som man kan ta till för att skriva ner sina observationer” (s. 61). Jag ville 
dokumentera min tankegång för att kunna svara på just varför jag använder andra resurser vid 
inlärningen av ett noterat musikstycke. Enligt Bjørndal är att föra loggbok just att 
dokumentera sina tankar och funderingar. Det jag gjorde var att digitalt diktera min loggbok, 
alltså att jag talade in den på en ljudinspelning. I min mening behåller detta alla elementen av 
en loggbok, men är snabbare och effektivare än att fysiskt skriva ner, samt förlägger 
loggboksförandet till mitt i själva skeendet, istället för i slutet av den givna situationen.  
 
Mitt sätt att föra loggbok stämmer överens med vad Bjørndal (2005) kallar för ostrukturerade 
loggböcker. Han beskriver detta som en struktur i loggboksskrivande där man förhåller sig 
“öppen för att upptäcka saker och ting som är halvt omedvetna för dig eller som du inte tagit 
dig tid att fundera över” (s. 64). Den nackdelen han framhåller är att den ostrukturerade 
loggboken kan bli krävande att läsa och analysera i efterhand. Detta tror jag är något mitt 
användande motverkar i och med att jag endast loggför ett kortare skeende, under vilket jag är 
aktiv och inte bara pratar. 
 
Den alternativa utformningen av loggboksförande som jag använder mig av vill jag mena 
faller väl inom ramarna för hur en loggbok kan vara utformad, en tanke som understöds av 
följande citat från författaren: 
 

Valet	av	utformning	är	något	som	man	måste	ta	hänsyn	till	utifrån	det	enskilda	
fallet	och	den	konkreta	situation	man	befinner	sig	i.	Man	kan	också	fundera	
över	om	man	inte	ska	kombinera	olika	typer	av	loggböcker	eller	utforma	en	
annan	form	av	struktur	än	de	som	beskrivits	här.	Många	har	bara	sett	en	eller	
två	mallar	för	hur	en	loggbok	kan	utformas	och	riskerar	därmed	att	uppfatta	
dessa	som	“normen”	för	hur	en	loggbok	ska	se	ut.	De	exempel	som	berörts	i	
det	här	kapitlet	ska	dock	inte	ses	som	“måsten”	som	står	i	vägen	för	kreativa	
och	ändamålsenliga	alternativ.	(Bjørndal,	2005,	s.	70)	

3.1.3 Insamling av tidigare data 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor har jag valt att även inkludera 
data som inte uppkommit genom min videoobservation. Detta handlar dels om att jämföra de 
notationer och anteckningar jag gjorde i de situationer som videofilmades, med tidigare 
anteckningar i andra noter som skedde utanför och innan själva videoobservationen.  
 
Det handlar även om att lyfta några resurser som jag vet att jag använder vid inlärningen av 
ett noterat musikstycke, men som inte dokumenterades i min videoobservation. Däribland 
användandet av ett notationsprogram och dess playback-funktion vilket jag ofta använder i 
mitt hem, men som inte fanns tillgänglig i miljön för videoobservationen. 

3.2 Design av studien 
Nedan beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt, valet av de dokumenterade 
situationerna, själva genomförandet av dokumentationen, samt bearbetning och analys av 
dokumentationen. Avsnittet avslutas med studiens etiska överväganden samt giltighet och 
tillförlitlighet.  
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3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Studien syftar till att belysa mitt möjligen okonventionella sätt att omvandla noterad musik till 
klingande musik. Pianister på min nivå av musikutbildning besitter oftast en mer omfattande 
förmåga att läsa och spela efter noter. Jag vill med denna studien undersöka mer exakt hur jag 
går tillväga när jag ska lära mig ett noterat musikstycke. Kanske kan jag genom att belysa 
vilka delar av notläsning som jag kompenserar för även träna bort dessa olika stödhjul jag har 
skapat för mig själv.  
 
Jag valde därför ut tre olika stycken att huvudsakligen arbeta med: Oskar Riedings Concert in 
H moll, opus 35, Chick Coreas Musicmagic, samt Jürgen Mosers The Groover. Detta var tre 
olika låtar från olika genrer, med olika sorters notation, och olika notmässiga utmaningar. 
Själva videoobservationerna spelade jag in under en dag på raken, med någon paus emellan. 
Detta genomfördes i ett övningsrum på Musikhögskolan Ingesund. Allt som allt spelades 
filmerna in, noterna skannades in, och videofilerna sparades. Detta tog inte mer än några 
timmar. 
 
Genom mina studier av musik har jag ofta blivit ombedd av pedagoger att förbättra min 
notläsningsförmåga. Jag har fått vikten av att utveckla förmågan förklarad för mig, samt min 
aktuella nivå av förmågan väldigt vokalt kritiserad, men aldrig någon faktiskt pedagogisk 
hjälp med hur jag ska gå tillväga. Förhoppningsvis kan detta gestaltande projekt ge mig svar 
som jag tidigare inte har kunnat få. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
På grund av en svidande tidspress fick studien hålla sig till endast tre dokumenterade 
situationer. Dessa skulle vara övningspass á 20 minuter där jag hade som mål att försöka lära 
mig så mycket som möjligt av tre olika noterade musikstycken. Jag skulle försöka få ut 
information och spelbarhet utifrån noterna. Jag fick ta hjälp av alla de medel jag hade i 
rummet och som jag involverar i mitt notlärande. 
 
Jag hade designat det som sådant att jag hade valt ut tre olika stycken som jag hoppades skulle 
tvinga fram olika sorters svårigheter och därav ge prov på olika metoder och resurser utöver 
noterna. 
 
Det var av aktivt val som jag höll mig till 20 minuter, då jag ville vara fullt fokuserad och 
arbeta effektivt under hela tiden. Hade jag spelat in en hel timmas övande hade jag 
dokumenterat stora delar av tiden då jag tappar fokus eller arbetar ineffektivt. Något som 
alltså inte hade hjälpt mig se vilka resurser jag använder. 
 
Valet av dokumenterade situationer förhöll sig självklart även till att minimera 
arbetsbelastningen i bearbetning och analys av dokumentationen. Hade mer tid till studien 
funnits hade jag möjligen dokumenterat något längre, eller i alla fall fler och mer skilda 
övningstillfällen för att få bättre data. 
 
Som tidigare nämnts har jag utöver själva videoobservationen även använt material som 
funnits tillgängligt sedan tidigare. Detta i form av tidigare notationer och de anteckningar jag 
har gjort på dessa, samt digitala hjälpmedel som jag har använt tidigare, men vilka inte fanns 
tillgängliga i de situationer som videofilmades.  
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3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Den del av dokumentationen som består av tre stycken videoinspelningar genomfördes i ett 
övningsrum på Musikhögskolan Ingesund. En lånad videokamera med inbyggd mikrofon 
placerades på en trefot och riktades mot det digitalpiano som fanns i övningsrummet. 
Placeringen, zoomen, och bildinställningarna justerades för att filma mig från huvudet ned till 
knäna där benen försvinner in under pianot. Klaviaturen och hela tangentbädden är synlig i 
bild; mina noter, penna, smartphone, och del av min medhavda laptop likaså. Kamerans 
placering, avstånd, och upplösning ger ingen möjlighet att se vad jag med hjälp av penna 
tillför i mina noter, men detta möjliggörs senare av en inskanning av noterna. 
 
Jag har ställt in en timer på min smartphone som ringer efter 20 minuter, för att se till att jag 
inte överskrider tiden. Det är jag själv som startar inspelningen, beger mig från kameran till 
digitalpianot där jag placerar mig, startar min timer, och påbörjar mitt övningspass. 
 
Endast en kort paus skiljer de tre övningstillfällena åt, vilket innebär att de nästan 
genomfördes i följd. Jag tog endast en kort stund till att fräscha upp mig genom att resa mig 
upp, gå en sväng, dricka lite, och försöka piggna till. Efter genomförda inspelningar samlades 
det notmaterialet jag hade arbetet med in och skannades digitalt för att kunna bearbetas och 
analyseras. 
 
Den del av dokumentationen som består av ett digitalt dikterat loggboksförande, genomfördes 
genom att jag, under själva övningspasset, talar ut i luften till kameran för att dokumentera 
mina tankegångar, mina val, funderingar, svårigheter och besvär, och handlingar. Min tanke 
med detta är att det möjliggör att studera syftet bakom de handlingar jag utför. Det hjälper 
mig förhoppningsvis att svara på varför jag använder de resurser jag gör. 
 
Den del av dokumentationen som består av att insamla tidigare data genomfördes vid några 
senare tillfällen. Jag letade dels genom min notmapp och tog fram andra noter där jag hade på 
något vis manipulerat notbilden genom att tillföra tecken. Dessa scannades in och 
sammanställdes för att kunna jämföras med de noter som användes vid de videoinspelade 
tillfällena. Jag extraherade även dokument ur min stationära dator i mitt hem för att kunna 
använda dessa som data för att besvara studiens frågeställningar. Dessa berörde notationer jag 
fört in i Sibelius för att kunna få uppspelade maskinellt och få en auditiv uppfattning av, där 
min notläsningsförmåga inte kunnat bära mig. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Eftersom jag bara hade dokumenterat tre skilda övningstillfällen á 20 minuter vardera så 
transkriberade och analyserade jag alla inspelningar i sin helhet. Jag upprättade en tabell som 
jag utgick från när jag studerade filmerna. Tabellen såg ut som följande: 
 

 
Figur 1, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
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Tid syftar till den tidsangivelse i inspelningen inom vilket förloppet skedde, angivet med 
starttid och sluttid. Semiotisk resurs syftar till alla de resurser jag tar till förutom att läsa själva 
noterna. Detta är alltså här inte uppdelat i några undergrupper, utan här noteras all aktivitet 
som jag uppfattar utförs för att behjälpa inlärningen av musikstycket. Dikterad loggbok syftar 
till det jag själv säger högt inför kameran. Jag skrev ned helt ordagrant vad jag sa, förutom att 
jag ibland inte skrev ned upprepningar och liknande. Annars försökte jag hålla mig så troget 
till mitt talspråk som möjligt. Under kolumnen möjlig problematik antecknade jag vad jag 
uppfattade som svårigheten med att utläsa notationen som orsakade att jag var tvungen att ta 
till en annan resurs. Detta kunde baseras antingen på vad jag själv sa i min dikterade loggbok, 
eller vad jag som åskådare av inspelningen uppfattade. Eftersom detta blir ett högst subjektivt 
antagande valde jag att kalla det för just möjlig problematik. Slutligen fanns det i tabellen 
utrymme för övriga iakttagelser. Här antecknades det som jag i bearbetningen 
uppmärksammade utöver vad innan nämnda kategorier rymde. 
 
Jag började med att bearbeta och analysera den första filmen och följde sedan en kronologisk 
ordning. Jag pausade videon när än jag uppmärksammade något och skrev direkt ned det. Det 
blev en hel del pausande och tillbakaspolande för att se exakta tidsangivelser i videon, för att 
ordagrant transkribera min dikterade loggbok, och för att dubbelkolla att jag beskrivit 
skeendet utförligt och riktigt. Således krävdes en hel del tid för att bearbeta hela 
videomaterialet som samlat uppgår till ungefär en timmas speltid. 
 
Efter att ha fullt och detaljerat transkriberat samtliga videoobservationer så kollade jag 
igenom materialet ytterligare en gång någon dag senare. Jag kollade nu på filmerna och följde 
samtidigt med i min transkriptionstabell, tillägg och/eller utvecklingar gjordes där jag såg det 
nödvändigt. 
 
Den tidigare datan – det vill säga andra noter jag hade antecknat i, samt filer på min dator som 
använts för att lära mig noterade musikstycken – jämfördes sedan med mina fynd från 
videoobservationerna. Anteckningar fördes om mina tankar kring deras användande. 
 
En viss manipulation av dokumentationen har skett i det anseende att jag har digitalt städat 
upp inspelningen med ett automatiskt, brusreducerande filter för att slippa oljud i 
inspelningen. Denna mjukvara är inte fruktansvärt sofistikerad, vilket har lett till att även 
vissa auditiva fenomen som var meningen att vara hörbara har blivit lite svårare att uppfatta. 
Mjukvaran arbetar på det sättet att den hittar frekvenser som är konstanta genom inspelningen 
och sänker volymen på just detta spektrum inom frekvensomfånget, för att bli av med onödigt 
sorl.  
 
Detta fungerar mycket väl, men det råkade bli så att även en del av ljudet som var tänkt att 
höras blev reducerat. Detta skedde till exempel när jag i den första videoobservationen ska 
spela med till låten som jag lyssnar på via min laptop. Här blev det en konflikt och ljudet 
reducerades så att inspelningen inte alls blev förtrogen till det som jag auditivt upplevde. Här 
upplevde jag alltså vad Bjørndal (2005) menade med teknikens begränsningar (se 3.1.1). 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Studiens etiska överväganden, eller snarare avsaknaden därav, går att tillskriva det faktum att 
jag i denna självobservationen är den enda deltagaren i studien. Bo Johansson och Per Olov 
Svedner beskriver i boken Examensarbetet i lärarutbildningen det som kallas forskningsetik. 
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Johansson och Svedner (2010) lyfter de anvisningar för forskningsetik som humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskarrådet har utarbetat. Dessa handlar bland annat om deltagarnas 
samtycke, anonymitet, rätt till uppriktig information om arbetets metoder, syfte, samt att 
deltagarna är korrekt informerade om deras möjlighet att när som helst avbryta deltagandet. 
Inget av detta behöver behandlas något vidare tack vare det innan nämnda faktum att studien 
bara berör mig själv. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) lyfter de traditionella begreppen reliabilitet och validitet, vilka 
är synonyma med giltighet och tillförlitlighet. Dem hävdar att reliabiliteten inte bara har en 
metodologisk mening utan även en moralisk. Det handlar alltså om huruvida en person är 
pålitlig; till exempel om en intervjuad person kommer att förändra sina svar eller vara 
sanningsenlig. Sett till denna studie behöver jag som observatör inte ifrågasätta 
tillförlitligheten, då jag vet att jag uppträtt ärligt i de dokumenterade tillfällen studien grundar 
sig i. 
 
Beträffande studiens giltighet och tillförlitlighet kan vi även se till vad Patel och Davidson 
(1991) säger om tillförlitligheten i en observation. Dem menar att reliabiliteten hänger på hur 
väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. I denna studie är instrumentet 
huvudsakligen videoobservation, vilket enligt Bjørndal (2005) rätt så väl motstår 
slumpinflytanden då vi kan bevara något med enorm detaljrikedom och studera det upprepat. 
 
Vidare menar Patel och Davidson (1991) att vid användandet av observation så är 
tillförlitligheten även i hög grad relaterad till observatörens förmåga. Dem menar att en 
förutsättning är att observatören är tränad. Jag har inte genomgått någon träning som 
observatör, och detta är självklart värt att komma ihåg. Men Johansson och Svedner (2010) 
uppger dock att observationsmetoden är lätt att använda, vilket är till min fördel. Dem menar 
vidare att det möjligtvis är den mest givande metoden när det handlar om ett arbete gällande 
någons beteende. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av min egen lärandeprocess 
utifrån mina videoobservationer, den dikterade loggboken, samt min insamling av tidigare 
data. I bearbetningsprocessen fann jag en intressant spännvidd mellan noternas analoga värld 
och de digitala resurser jag tog till i mitt notlärande; därav presenteras resultatet indelat i 
digitala- och analoga resurser. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och några slutsatser 
kring resultatet. 

4.1 Digitala resurser 
Det framkom i bearbetningen och analysen av dokumentationen att jag ofta lutade mig mot 
olika tekniska hjälpmedel i min inlärning av noterade musikstycken. Cirka tio fall av detta 
dokumenterades i videoobservationerna, fler tillkom även vid insamlingen av tidigare data. 
Dessa presenteras här som digitala resurser och förklaras mer ingående nedan.  

4.1.1 Laptoppen 
Den första resursen som synliggörs av videoobservationen är användandet av min privata 
laptop för att spela upp en ljudinspelning av det noterade stycket jag ska läsa ut. Efter en 
första anblick av notbladet kommer jag direkt med diagnosen att jag behöver höra stycket. Jag 
använder mig av YouTube och söker på låtens titel och kompositörens namn och tar den 
första träffen. 
 

 
Figur 1, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
Det framkommer alltså av denna observation att ett notblad inte ger mig den informationen 
jag behöver. Ingen auditiv uppfattning bildas och det blir svårt att sätta noterna i något 
sammanhang. Hur snabba är fjärdedelarna? Är det ett litet tystare och lugnt stycke, eller 
ganska pampigt? Detta är ett exempel på frågor jag ej får besvarade av notbladets utformning. 
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Figur 2, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
Ovanstående figur visar på mitt beteende medan jag lyssnar till stycket, samt en efterföljande 
kommentar. Detta visar tydligt på hur jag inte får ut tillräckligt med information från 
notbladet, och till och med hur notationen kan stjälpa mig mer än hjälpa mig. Uppspelningen 
från laptoppen används här alltså för att täcka upp flera olika fronter. Det framgår även hur 
flera andra resurser används vid själva lyssnandet på uppspelningen, men dessa är alltså helt 
avhängiga på att denna resurs används från början. 
 
I denna första lyssning använder jag uppspelningen av låten utforskande och diagnostiskt. Jag 
behöver förstå tempobeteckningen och jag vill höra att tonart och allt är rätt. Utan att själv 
försöka spela något följer jag sedan med i en större del av hela stycket. I ett senare skede 
använder jag uppspelningen av låten på ett annat vis. 
 

 
Figur 3, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
Nu efter att ha bekantat mig med notationen och läst ut en del, använt andra resurser för att 
förenkla notationen, och har ett hyfsat grepp om låten, är det dags att spela till. Jag använder 
detta alltså för att jag inte kan ha någon riktigt övertygande uppfattning om att något jag läst 
ut av notationen stämmer, om jag inte får dubbelkolla mot det hörbara facit som 
uppspelningen blir. 
 
Här ser vi också prov på vad som gör laptoppen till en effektiv resurs: förmågan att 
manipulera uppspelningen. Med den integrerade mjukvaran som finns tillgänglig direkt i 
YouTube kan jag sakta ned uppspelningshastigheten och därmed ge mig själv ytterligare hjälp 
i att lyckas med min notläsning. Denna resurs förflyttar också en del av inlärandet från själva 
notläsandet till användandet av mitt gehör. Enligt min egen iakttagelse kan jag på detta sätt 
“ta mig skapligt igenom det jag har läst och skrivit till” (figur 3). Detta pekar alltså på en 
synergi mellan denna resurs och andra analoga resurser som presenteras senare. 
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4.1.2 Digitalpianots metronom 
En annan återkommande resurs som uppmärksammades i analysen var ett användande av den 
inbyggda metronomfunktionen i det digitala instrument som användes. Instrumentet var ett 
relativt nytt Roland digitalpiano av någon modernare modell. Metronomfunktionen i 
instrumentet är fullt konfigurerbar med möjlighet att ställa in BPM (beats per minute), enskild 
volym på metronomen, samt vissa övriga parametrar. Följande figur visar på min användning 
av metronomen. 
 

 
Figur 4, utdrag ur transkriptionstabellen, andra videoobservationen. 
 
Vilket även framgår av detta utdrag är att användandet av metronomen som resurs för att hålla 
en stabil puls föregås av inte bara en – utan fyra olika resurser för att försöka uppnå samma 
stöttning som metronomen sedan ger. Innan jag tar till metronomen gör jag läten för mig själv 
som ska tydliggöra underdelning, räknar taktslagen högt för mig själv, stampar pulsen med 
foten, och nickar livligt med huvudet. Efter allt detta gör jag ändå bedömningen att “jag 
känner att jag behöver metronom bara för att vara säker på att det är som det är” (figur 4), det 
vill säga att pulsen är rätt och att jag spelar rätt rytm. 
 
I övandet på ett annat stycke saknade jag även metronomen. Jag hade då spelat till en egen 
inspelning på digitalpianot (en resurs som förklaras i 4.1.3) men av loggboken framgick att 
jag kände ett behov av en metronom i kombination med den resursen. 
 

 
Figur 5, utdrag ur transkriptionstabellen, tredje videoobservationen. 

4.1.3 Digitalpianots inspelningsfunktion 
Digitalpianot figurerar igen som resurs, denna gång med sin inspelningsfunktion i fokus. Det 
finns nämligen en möjlighet att med en intern minnesbank i instrumentet spela in en MIDI-
inspelning av sitt eget spel, vilket digitalpianot sedan kan spela upp för en. Det fungerar då 
som ett självspelande piano, men inga tangenter trycks fysiskt ned, man hör bara en 
uppspelning av ens inspelade tangenttryck. Möjligheten finns att spela på instrumentet 
samtidigt som det spelar upp en inspelning.  
 
I min andra videoobservation hade jag jobbat med stycket “Musicmagic” av Chick Corea i 
sjutton minuter och trettioen sekunder innan jag förklarade att jag skulle ta till digitalpianots 
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inspelningsfunktion för att kunna spela högerhanden till en förinspelad vänsterhand. Det tog 
någon minut att göra inspelningen, vartefter jag använde andra resurser och skrev in ackord 
och fingersättning i noterna (se 4.2.3). Efter detta använde jag resursen som följande: 
 

 
Figur 6, utdrag ur transkriptionstabellen, andra videoobservationen 
 
I bearbetningen och analysen av videoobservationerna så noterade jag i övriga iakttagelser att 
detta antagligen är den bästa notläsningen jag gör inom spannet av den insamlade datan 
tillgänglig för detta arbete. Digitalpianots inspelningsfunktion halverar här notläsningsarbetet 
jag behöver göra. Jag kan hålla mig till endast en klav, puls och rytm är redan given och 
statisk i inspelningen, och därtill har jag manipulerat notbilden för att ge mig ännu mer 
information. Inspelningsfunktionen låter mig alltså disponera arbetet på ett sätt som endast är 
möjligt med denna hjälpreda. Vilket framgår av transkriptionstabellen så blir detta ett sätt för 
mig att “höra hur höger och vänsterhand låter ihop, utan att behöva läsa och spela båda 
samtidigt” (figur 6). 

4.1.4 Sibelius 7 
En resurs som vid speciella tillfällen används för att tackla notläsning som är något utanför 
min förmåga, är notskrivningsprogrammet Sibelius. Detta var inget som synliggjordes inom 
själva videoobservationerna, men då jag även samlade in tidigare data kan jag presentera 
denna resurs i detta arbete. Själva programmet Sibelius beskrivs som följande:  
 

Sibelius	is	a	scorewriter	program	developed	and	released	by	Sibelius	Software	
Limited	(now	part	of	Avid	Technology).	It	is	the	world's	largest	selling	music	
notation	program.	Beyond	creating,	editing	and	printing	music	scores,	Sibelius	
can	also	play	the	music	back	using	sampled	or	synthesised	sounds.	
(Wikipedia,	2018)	
	

Det är denna uppspelningsfunktion som har hjälpt mig i mitt notlärande. När jag tidigare har 
kommit över något som har varit för svårt att läsa ut har jag förflyttat mig till min dator och 
börjat skriva in noterna i Sibelius. Enligt mina egna anteckningar är själva 
överföringsprocessen från notbladet till notationsmjukvaran även givande. Detta gör att jag 
måste noggrant läsa igenom noterna, och får arbeta med dem på ett annat sätt och får ett direkt 
klingande återgivande. 
 

 
Figur 7, skärmdump från notationsmjukvaran Sibelius 7. 
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Figuren ovan visar ett utdrag ur en låt titulerad “Meditation” som jag fick av min pianolärare 
Robert Henriksson under min första termin med honom. Låtens notation innehöll många 
utmaningar för mig: Den avancerade rytmiken med trioler, synkoperingar, och punkteringar. 
Vissa noters överbindningar, vissa punkteringar, pauser, och hur fraseringsbågarna inverkar. 
Mitt arbete med notläsandet gick inte framåt, varpå jag tog till Sibelius. 
 
Som innan nämnt blir själva processen att manuellt skriva in noterna i programmet ett steg där 
en del av notationen lärs in, i detta fall huvudsakligen tonhöjd. Det är sedan när notationen är 
inskriven i programmet som själva uppspelningsfunktionen hjälper mig att förstå rytmer, 
frasering, med mera. Allt detta till stor del tack vare möjligheten att påverka 
uppspelningshastighet utan någon förlust av ljudkvalitet. 
 

 
Figur 8, skärmdump från notationsmjukvaran Sibelius 7. 
 
Programmet ger möjligheten att ställa låtens uppspelningstempo helt fritt. Eftersom det inte är 
en ljudfil som sträcks ut, utan en syntesering eller ett samplat ljud som triggas långsammare 
låter det precis som att någon bara trycker på pianotangenterna med mer mellanrum. Detta 
skiljer sig alltså väsentligt från att sakta ned en inspelad ljudfil, till exempel genom YouTubes 
inbyggda funktion (se 4.1.1). Programmet ger även möjlighet till att upprepa en enskild takt, 
eller till och med fras inom en takt, oändligt. Möjligheten finns även att lyssna till bara ena 
klaven åt gången. 

4.2 Analoga resurser 
I bearbetningen och analysen av dokumentationen framkom även till skillnad från de innan 
nämnda tekniska hjälpmedlen rent analoga resurser. Dessa förklaras nedan. 

4.2.1 Fotstamp 
En av de vanligast förekommande resurserna genom dokumentationen var det som här kallas 
“fotstamp”. Med detta menas att ansätta ena foten i golvet för att åstadkomma ett ljud samt få 
en fysisk upplevelse som tydliggör pulsen i musik man lyssnar på eller framför. Denna resurs 
användes i alla tre videoobservationer. Resursen användes på lite olika sätt och av olika 
anledningar. Det första fallet där fotstamp förekommer är under lyssnandet på inspelningen av 
låten jag ska lära mig i den första filmen (se 4.1.1) och beskrivs som följande: 
	

	
Figur 9, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
I detta fall lyssnar jag på en inspelning av två musiker i en duett där en tydlig puls absolut är 
närvarande i deras samspel. Men som framgår av analysen kan jag inte utläsa rytmerna 
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korrekt utan att ha en hörbar och kännbar puls. Jag noterade även hur stampet är dynamiskt i 
intensitet, möjligen beroende på var jag upplever en puls från inspelningen kontra när jag 
själv behöver tillföra det genom fotstampet för att kunna följa med i noterna. 
 
Fotstampet används relativt genomgående varje gång jag själv ska spela efter noterna och ett 
flöde i musiken med rätt rytmer är önskvärt. Resursen kan avvaras då något annat ger samma 
effekt, till exempel då metronom används (se 4.1.2). Fotstampet kan även ofta kombineras 
med andra resurser, till exempel kan det utökas genom att jag gör ljud eller rörelser som tar 
fram underdelningen som endast fotstampet inte ger. 
 
Där fotstamp noteras som resurs i transkriptionstabellerna kan det från kolumnen “möjlig 
problematik” alltid utläsas något i stil med “svårighet med att läsa ut rytmer”. Detta 
formuleras lite olika, men är alltid närvarande när fotstampet används.   

4.2.2 Mnemonik 
Den resurs med minst antal dokumenterade fall inom den datan som fanns tillgänglig för 
arbetet, men som fortfarande uppenbarade sig, är vad jag valt att kalla för resursen mnemonik. 
Mnemonik, eller mnemoteknik, handlar om konsten att minnas saker, ofta genom 
associationer och smarta knep som gör bevarandet och återhämtandet av minnen lättare. Ett 
bra exempel på detta är knog-mnemoniken för att komma ihåg vilka månader i den 
gregorianska kalendern som har 31 dagar, en mnemoteknik som de flesta har stött på. 
 
Mnemonik blev en resurs som jag tog till när andra inte gick att tillämpa. Tillförandet av 
ackordsanalys var en resurs jag ofta använde (vilket beskrivs i 4.2.3), men följande figur visar 
på en situation då detta inte gick att tillämpa. Jag kan annars skriva in ackord även om det inte 
rent musikteoretiskt stämmer, så länge ackordsanalysen hjälper mig att belysa avsedd tonhöjd. 
Men i figur 10 ser vi en situation där jag inte kan benämna tonerna med ett ackord för att 
komma ihåg dem, varpå jag tar till mnemonik. 
	

	
Figur 10, utdrag ur transkriptionstabellen, andra videoobservationen. 
 
Detta utdrag visar alltså på hur min mnemonik, mitt knep för att komma ihåg, utgår från att 
det finns någon logik att hänga upp det på. I detta fall nämligen kvartstaplingar, och därtill 
behöver jag bara veta vilka starttoner det rör sig om. Här kan jag med den teoretiska kunskap 
jag har om intervall lätt stapla kvarter från starttonen, och för att minnas serien F, G, A, och C 
kan jag tänkte ett Fadd9-ackord. Alltså behöver jag bara hålla en enhet i huvudet (Fadd9) för 
att minnas fyra starttoner, och med “kvintstapling” i huvudet veta följande toner. 
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4.2.3 Skrift 
Den kanske enklaste resursen att dokumentera var mitt användande av skrift i notationen. Den 
ger en tydlig efterlämning och kombinerat med min loggbok framkommer det väldigt klart 
varför den används. När jag benämner resursen skrift syftar det till alla tillägg jag med hjälp 
av en penna tillför i mina notblad. Detta innefattar flera olika sorters text och symboler som 
alla behjälper flera olika former av svårigheter med mitt notlärande. 
 
Följande utdrag ur transkriptionstabellen för den första videoobservation, där jag arbetar med 
Oskar Riedings Konsert i B-moll, opus 35, visar direkt på flera olika användningsområden för 
denna resurs. Dels kan tonnamn skrivas in i noterna, här även med en enharmonisk förväxling 
som gör det enklare för mig att snabbt hitta till rätt ton. Fingersättning som inte är helt 
självklar för mig och hjälper mig göra notationen genomspelbar skrivs in. Vissa tillfälliga 
förtecken skrivs till i notationen fast att det redan finns fasta förtecken, detta för att påminna 
mig själv om skaltonerna. Jag skriver till slut även ut taktslagen för att kunna spela rätt 
rytmiskt. 
 

 
Figur 11, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen.  
 
All denna extra information, samt att jag senare skriver till ackordsanalys i noterna gör att 
notationen som jag läser sedan istället ser ut som följande: 
 

 



 28	

Figur 12, inskannad bild av takt 2-4 ur Concert in H moll, O. Rieding, Op. 35, med mina 
anteckningar.  
 
Detta visar på hur skriften som resurs används för att stötta upp flera olika sorters svagheter i 
mitt notläsande.  Vidare sker användandet av skriften som resurs både proaktivt och reaktivt. 
Ibland ser jag direkt att jag kommer behöva skriva till något extra och gör det i förväg, andra 
gånger behöver jag köra fast i något problem innan jag tar till skriften. I min dikterade 
loggbok har jag även förklarat rätt utförligt för mig själv varför jag tillför en skrift i 
notationen: 
 

Så	nu	måste	jag	alltså	veta	då.	Jag	kan	läsa	ut	tonhöjden	så	hur	den,	hur	det	
bryts	olika	när	arpeggiomönstret	börjar,	men	jag	skriver	till	ett	"OBS"!	för	att	
uppmärksamma	att	det	blir	annorlunda.	Och	så	måste	jag	ha	ackordet	då	
säkert,	för	annars	kommer	jag	kolla,	eh..	när	jag	kommer	se	visuellt	att	
någonting	ändrar	sig	där	så	kommer	jag	få	panik	och	bara:	"Shit!	byter	det	
toner	nu?".	Så	jag	måste	bara	skriva	ner	att:	Nej,	det	är	B-moll	hela	vägen,	det	
är	bara	OBS	att	den	bryter	på	ett	annat	sätt.	(Utdrag	ur	loggbok	från	11/5	
2018)	

 
Takten jag pratar om i ovanstående citat ur min dikterade loggbok ser efter mitt övervägande 
och tillförande av egen skrift ut som följande: 
 

 
Figur 13, inskannad bild av takt 13 ur Concert in H moll, O. Rieding, Op. 35, med mina anteckningar.  
 
Ett till synes litet tillägg i notbilden kan alltså bära en otroligt avgörande roll för mitt 
notläsande. Notera även hur det som jag annars är säker på, vilket brutet ackord som är 
noterat, blir oklart för mig bara på grund av att själva arpeggiot byter mönster. Detta talar för 
hur hela mitt notläsande hänger en på väldigt skör tråd, samt rollen som min egna skrift har 
för att stötta upp mitt notläsande. 

4.2.4 Rösten 
Näst sista temat av resurser jag använder vid inlärandet av ett noterat musikstycke som 
uppenbarar sig, är det jag här har valt att kalla för rösten. Detta kan innefatta allt från att jag 
pratar med mig själv, räknar taktslag eller puls, sjunger med i melodier, högläser det jag själv 
skrivit in i noterna (se 4.2.3), till att jag bara gnolar, gör läten, eller någon annan form av 
vokalisation. 
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Figur 14, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
Det som av analysen framkommer som det vanligaste sättet att använda denna resurs är att jag 
vokaliserar något för mig själv som redan finns. Som utläses av utdraget ovan så säger jag 
högt för mig själv de taktslag som jag själv skrivit in i texten, eller berättar sådant som redan 
finns synligt. Väldigt ofta fungerar det som ett sätt för mig själv att förstärka andra resurser 
och stöttningar som jag redan tagit till. Något jag själv omnämner som följande: “Även fast 
jag skrivit till [slagen i takten] så läser jag också ut det högt och räknar när jag väl kommer till 
stället i låten” (figur 14). 
	
Oftast uppges i kolumnen “möjlig problematik” sådant som har att göra med att jag behöver 
en auditiv bekräftelse av att det jag har läst ut faktiskt stämmer, när det kommer till tillfällen 
då rösten använts som resurs. Den fungerar alltså ibland bara som kontroll och ingjuter någon 
sorts säkerhet i att jag har gjort rätt hittills. 
 
Mitt användande av rösten – i olika former av vokalisationer – har inte bara analyserats som 
resurs, utan omnämns också ofta i kolumnen “övriga iakttagelser”. Det handlar här om att jag 
noterar tillfällen då jag använder min röst, vilka jag själv inte helt förstår meningen med. Ett 
exempel på detta är när jag sitter och skriver in ackordsanalys i noterna. Jag har då noterat i 
övrig iakttagelse att jag sjunger med lite i ackorden, men förstår själv inte vad det hjälper mig 
att vokalisera någon toppton i ett ackord när jag skriver ut dem. 

4.2.5 Rörelser 
Slutligen kretsar det sista temat av resurser kring mina rörelser. Det tidigare temat fotstamp 
(4.2.1) hade möjligen kunnat ingå i detta, men då det var ett så utbrett och säreget drag 
sorterades det som ett eget tema. Rörelser här innefattar då istället alla andra subtila eller 
utmärkande rörelsemönster som verkar vara kopplade till min lärandeprocess. Här presenteras 
alltså inte rörelser som bara verkar alldagliga och naturliga för mig, utan de som verkar 
uppkomma i samband med att jag läser noter och försöker lära mig musiken. 
 

 
Figur 15, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
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Figuren ovan visar på två rörelser jag använde när jag lyssnade på en inspelning av det 
noterade musikstycke jag skulle lära mig i den första videoobservationen. Detta är alltså 
medan jag har både noterna visuellt, men också auditivt upplever inspelningen av låten. När 
jag sedan själv gör en genomspelning noterar jag att jag gungar med huvudet, vilket enligt 
transkriptionstabellen behövs för att få till dynamik och gestik. Rörelserna verkar alltså 
användas för att få fram det övergripande musikaliska, själva fraseringen och disponeringen. 
 

 
Figur 16, utdrag ur transkriptionstabellen, första videoobservationen. 
 
Detta visar dock prov på när rörelse som resurs används mer på detaljnivå. Här för att 
klargöra tonplatser för mig själv. Det att ett återkommande arpeggio i det noterade stycket 
plötsligt bytte mönster var till stort besvär för mig. Även om jag avkodar att det är en skillnad 
så är den inte begriplig för mig. Jag använder även redan rösten som resurs och sjunger det 
nya mönstret, men förstärker det här genom att förflytta handen högre eller lägre, i relation till 
tonplatserna det nya mönstret har. Jag ger mig här alltså en fysisk, kroppslig upplevelse av det 
notationen vill förmedla. 
 
Ett flertal gånger i videoobservationerna återkommer resursen huvudrörelse i form av gung 
eller nick för att känna puls. Detta är den enskilt vanligaste användningen av rörelser som jag 
hittat i dokumentationen. Puls är antagligen den parameter i musiken som är vanligast 
kopplad till känsel, varför jag tror att det är till detta ändamål som rörelse som resurs ofta 
används. Rörelsen ger en kinestetisk upplevelse som behövs för att kunna hålla pulsen och 
läsa ut rytmiken från notationen. 

4.3 Design av lärandeprocessen 
Något som framgick klart och tydligt av bearbetningen och analysen var hur jag designar min 
egen lärandeprocess. Det var inte helt självklart om det här skulle presenteras som en resurs i 
sig, men uppenbart att det fungerar som en slags metaresurs. Självklart är i alla fall att 
designen av min lärandeprocess är helt avgörande för att besvara hur resurserna jag tar till 
används. 
 
Det blev väldigt tydligt i analysen att mitt användande av resurser inte var instinktivt eller 
slumpartat, utan oftast planerat och uppstyrt; det vill säga designat. Jag kunde påbörja ett 
övningspass redan medveten om att jag skulle komma att behöva ta till vissa resurser utanför 
själva notbladet för att närma mig målet – det vill säga att faktiskt lära mig det noterade 
musikstycket. Redan i första videoobservationen så börjar jag med att förklara att jag hade 
tänkt att börja med att lyssna på låten. Det var alltså inte när jag hade kört fast i notläsandet 
jag använde det som en livlina, utan det var redan uppenbart för mig från början att jag – till 
exempel – inte hade en auditiv föreställning om hur allegro moderato lät, och att lyssnandet 
skulle hjälpa mig i detta.  
 
När jag tar till den resurs som jag kallar för skrift och omnämner i 4.2.3 ser jag också att det 
finns en tydlig plan med detta. Jag har en egen föreställning om en annan möjlig design av 
notation som förenklar notlärandet. Detta bekräftades också avsevärt när jag i insamlandet av 
tidigare data tog fram en notbild som jag själv skapat. Det var en notation jag själv framställde 
i notskrivningsprogrammet Sibelius, för en kammarmusikensemble inom min utbildning. Jag 
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arrangerade och noterade själv ett ackompanjemang som jag själv skulle framföra, och 
notbilden visar verkligen på hur jag framställer en notation efter min egen önskan av 
utformning (se bilaga 4). 
 
Tydligt designat var även mitt val av – och kombination av – olika resurser. I min tredje 
videoobservation tar jag återigen till resursen digitalpianots inspelningsfunktion, detta för att 
jag gör bedömningen att jag kommer behöva höra högerhanden mot vänsterhanden, men inte 
kan läsa båda samtidigt. Jag spelar sedan till denna inspelning men lägger till ett fotstamp för 
att jag annars har svårt att hålla pulsen. När jag sedan identifierar att det var svårt för mig att 
se taktslagen så som rytmen var noterad tar jag och skriver till dem. Vidare märker jag att jag 
behöver läsa taktslagen högt och småsjunga underdelningen. Följande kombinerar jag alla 
innan nämnda resurser och har på så vis designat ett helt nytt sätt att “läsa” notbilden. 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 
Genom en bearbetning och analys av dokumentationen kunde alltså nio olika teman av 
resurser identifieras, med själva designen av dem som möjligt tionde tema. Det framgick av 
transkriptionstabellerna att de resurser jag kom att kalla för de analoga användes mer 
frekvent, samt att de jag kom att kalla för de digitala användes mer för specialfall och 
nischade problem. 
 
En oundviklig slutsats är att resurserna till det mesta samverkar och används simultant i olika 
kombinationer. Olika resurser används för att lösa huvudsakligen olika sorters problematik. 
Ibland är vissa resurser starkare än andra och onödiggör de övriga, men i vissa fall bygger de 
på varandra och det är synergin av flera resurser som ger resultat och hjälper mig mot mitt 
mål. 
 
Det framgick även hur användandet av resurserna sällan var helt reaktivt, utan snarare rätt så 
proaktivt. Jag planerade och bestämde mig för det mesta att använda mig av resurser utöver 
själva noterna. Det blev även tydligt hur jag själv skulle önska att notbilder var formgivna på 
att annat sätt och innehöll mer information genom användandet av fler och andra symboler. 
 
Förutom att arbeta med andra sorters symboler så var ett genomgående tema att många av 
resurserna hade effekten att just förflytta informationen från det visuella till det auditiva. En 
sfär där jag verkade kunna greppa musiken och lära mig styckena på ett annat sätt än genom 
den visuella sfären med avkodandet av noterna som notlärandet förutsätter. 
 
Sett till de orsaker och den problematik som frambringade ett behov av att använda andra 
resurser i mitt notlärande, fanns det en som var helt klart dominerande. Detta var problematik 
med rytmiken. Vilket också förklarar varför resurserna i en majoritet användes för att stötta 
pulsen, upplevelsen av underdelning, eller tydligheten i den noterade rytmiken. 
 
Slutligen kan det konstateras att de fall i mina observerade övningstillfällen då min notläsning 
fungerade som bäst var när jag tog till flera av mina okonventionella metoder och resurser. 
Jag finner med dessa slutsatser mina frågor besvarade. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat i relation till den litteratur och forskning som togs 
upp i bakgrundskapitlet, vidare behandlas arbetets betydelse, och slutligen presenteras tankar 
om möjliga fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien, detta utifrån följande teman: resultatet ur ett 
designteoretiskt perspektiv, behovet av att använda andra resurser, samt orsaken till min 
problematik och vägen framåt. 

5.1.1 Resultatet ur ett designteoretiskt perspektiv 
Min ena forskningsfråga berörde vilka resurser jag använder vid inlärningen av ett noterat 
musikstycke. Resultatet gav tio olika teman av resurser som jag kopplade till inlärningen av 
ett noterat musikstycke, vilket jag ser som ett lyckat resultat. Att jag tar till just dessa 
semiotiska resurser kopplar jag till Selander och Rostvalls (2010) tanke om att varje 
teckensystem har sina unika potentialer, men också begränsningar. Notsystemet bär inte sitt 
budskap starkt nog för mig. Jag tar därför till andra semiotiska resurser som har potentialen att 
förmedla den information jag behöver. 
 
Selander och Kress (2010) lyfte fram människan som kännetecknad av sin förmåga att skapa 
tecken och symboliska former. Mitt arbete med att lära mig ett noterat musikstycke går helt i 
detta tecken. Selander och Rostvall (2010) förklarade semiotik som läran om tecknen och hur 
de kombineras i olika medier. Mina egna tillföranden av tecken och symboler i notbilden, 
samt hur de sedan tar uttryck i min röst och kropp föreföll sig väldigt passande att studera 
utifrån detta perspektiv. 
 
Sett till Selanders (2009) beskrivning av transformation och representation kan man se hela 
min notlärandeprocess som en enda stor process av transformation. Den representation som 
notationen och just teckensystemet notskrift erbjuder är inte en kommunikation som jag med 
enkelhet tolkar. Jag behöver nästan uteslutande transformera notationen. En stor del av det 
sker som en transformation inom samma medium. Notskriften kompletteras med min 
handskrivna information i form av tonnamn, ackordsanalys, förtecken, och så vidare. Den 
andra delen av det hela är den transduktion som sker till andra medier. Jag upplevde utifrån 
resultatet att vissa parametrar av informationen om musiken passade bättre i vissa medier. 
Mitt fotstamp kunde förmedla pulsen och göra rytmiken mycket påtagligare än den 
representation som notvärdena på pappret stod för. 
 
Av resultatet framgick det även hur jag har en tydlig design i mitt notlärande. Selander och 
Kress (2010) beskrev didaktisk design som ett begrepp för hur människor som lär sig ständigt 
re-designar information i egna meningsskapande processer. Detta vill jag mena genomsyrade 
allt jag gjorde. Det var väldigt tydligt hur jag formade förutsättningar för mitt eget lärande, 
vilket Selander och Rostvall (2010) menar är just en av de innebörder begreppet design har 
inom teorin. Selander och Kress (2010) menar också att man ofta tar utgångspunkt i något 
som redan finns när man designar något, hur man ger en ny form genom att betona vissa 
aspekter av något. Detta upplever jag framgår tydligt i mina val av resurser och mitt 
utformande av deras användande. Ofta var det något i den värld notbilden försökte måla upp 
som var långt från min förståelse. Som innan nämnt för just den temporala delen av det, 
pulsen, metriken, takterna, och rytmen, väldigt svårt för mig att greppa. Dessa gav jag istället 
form genom flera olika semiotiska resurser som representerade denna parameter på olika sätt. 



 33	

Till exempel genom att spela in på digitalpianot, eller genom att vokalisera underdelning och 
räkna taktslag för mig själv. 

5.1.2 Behovet av att använda andra resurser 
Resultatet visar tydligt på hur jag på olika sätt försöker förstärka och tydliggöra flera olika av 
musikens parametrar med en rad olika resurser. Det är tydligt hur min uppfattning stämmer 
helt överens med vad West (2010) skriver; att expressivitet, agogik, artikulation, klang och 
liknande musikaliska parametrar är mycket enklare att gestalta eller demonstrera än att 
försöka förmedla och förstå genom musikaliska notsymboler. På något sätt blir jag den som 
demonstrerar för mig själv. Jag förflyttar mycket av informationen från det visuella till det 
auditiva och försöker hjälpa mig själv med mer av en gehörsinlärning än notläsning. Vad är 
då det främsta hindret för mig i notsymbolerna? 
 
Det framkommer i resultatet ett flertal gånger att den vanligaste problematiken jag har med 
notläsningen är kopplad till rytmik, puls, takt, och allt som har med den temporala 
dimensionen av notläsning att göra. Detta kanske kan förklaras av det som Guðmundsdóttir 
(2010) förklarar som att information om tonhöjd och information om rytmik bearbetas separat 
av hjärnan. Mycket möjligen är fallet då som sådant att den delen av min hjärna som bearbetar 
rytmik inte fått sig samma träning och förstärkning som den som bearbetar tonhöjd. 
 
Något som lägger ytterligare vikt vid rytmläsningsdelen av notläsning är att i den studie Katie 
Zhukov (2014) genomförde och presenterade i Evaluating new approaches to teaching of 
sight- reading skills to advanced pianists var även den grupp av de fyra olika som utvecklades 
mest, den grupp som fick arbeta med en träningsmetod som hade fokus på rytm. Detta verkar 
peka på att jag kan finna en utvecklingspotential genom att lägga mer tyngd vid rytmläsning. 
 
Mitt behov av att använda andra resurser verkar också kunna minskas, och detta genom 
övning. Även om Guðmundsdóttir (2010) framhåller notläsning som en komplex process som 
i högsta grad har med ett avkodningsarbete och en rent mekanisk process att göra, så 
presenterar Mishra (2014) ett resultat som stödjer teorin att notläsning inte är en rent visuo-
motorisk avkodningsprocess; utan en musikalisk förmåga som kan övas upp och utvecklas. 
Med en uttalad fokus på rytmläsning kanske jag kan lyfta min notläsning till en ny nivå, och 
minska behovet av att använda alla de andra resurser jag i dagsläget förlitar mig på. 
 
Med detta menar jag dock inte att användandet av resurserna ska bli helt onödigt, då jag om 
något verkat finna i tidigare forskning att avancerad notläsning bygger på att använda sig av 
de strukturer jag i dagsläget förstärker med andra resurser. Men mitt användande av dem kan 
förhoppningsvis ske mer i linje med hur det brukar fungera för en mer erfarenhet notläsare. 
Som Guðmundsdóttir (2010) skrev så har studier visat att framgångsrik notläsning bygger på 
att hitta välbekanta struktur så som ackord, musikaliska fraser, och tonalitet. Även bland 
experter på notläsning stämmer detta, och avsaknaden av dessa strukturer är förödande för de 
flesta. 
 
Min problematik är att jag idag tyvärr behöver gå utanför notbilden och tillföra dessa med – 
som resultatet visade på – min skrift, röst, rörelser, inspelningar, och diverse andra resurser. 
En fråga som inte utforskats inom ramen för detta arbete men som kan vara av intresse är 
även hur mycket falsk säkerhet som ligger i mitt användande av resurserna. Kanske har jag 
kommit att förlita mig på dem mer än vad jag hade behövt göra. 
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5.1.3 Orsaken till min problematik och vägen framåt 
Detta är inte direkt fokuset för mina forskningsfrågor, men ändå en väsentlig del av arbetets 
syfte. Efter att ha bearbetat den dokumentation som gjordes och efter att ha sammanställt 
resultatet finner jag att några ord om orsaken till denna problematik med notläsning ändå 
borde belysas. 
 
Likt West (2010) noterade i sin analys av autentiska musiklektioner i 
instrumentalundervisning i musikskolor, gymnasiets estetiska program, samt 
högskoleutbildning av musiklärare, så är det en vanlig trend att det som betecknas av 
symboler i läromedlen och notbladen är mycket begränsat gestaltade. Detta handlar alltså 
även om väl upp i högskoleutbildning, även i fallet där det är musiklärare som utbildas. Om 
symbolerna på notbladen inte gestaltas, förefaller de inte bära någon mening.  
 
Selander och Rostvall (2010) beskrev en kunskapssyn där kunskap ses som ett sätt att 
kommunicera som förefaller meningsfulla och som vunnit socialt godkännande. Om 
symbolerna i läromedlen är mycket begränsat gestaltade, skulle detta lätt kunna leda till att de 
inte uppfattas som kunskap värd att tillägna sig. Detta verkar ha varit trenden genom mina 
tidigare år av musikutbildning och pianoundervisning. 
 
Följer detta även trenden som Guðmundsdóttir (2010) beskriver, att många musikutbildare 
överger notläsningsbaserad undervisning, kommer vi ännu längre från en meningsfullhet i 
notsymbolerna. Schenck (2006) menade även att en elev som har svårigheter med notläsning 
behöver följa samma principer som de som det går bra för. Detta har aldrig varit fallet för 
mig, utan snarare som Guðmundsdóttir (2010) påvisade, att fokuset på 
notläsningskunnigheten minskade. 
 
Schencks (2006) tankar om principer och strategier för att lära sig notläsning kanske dock 
fortfarande kan vara till hjälp för mig. Delen med lust och självmotivation har efter detta 
arbete fått ett uppsving. Att parallellt med att läsa noter även skriva noter är ingenting jag 
någonsin arbetat med. Tanken om att utan ett obehag få kontakt med mycket noter är också 
oundviklig i min vardag och framtid, både privat och yrkesmässigt. Dessa strategier i 
samband med ett fokus på rytmläsning och ett försök att minska på mitt användande av andra 
resurser kan förhoppningsvis leda framåt. 

5.2 Arbetets betydelse 
Detta arbete har utan tvekan haft en oerhörd betydelse för mig själv personligen. Hela själva 
ämnet angående min notläsningssvårighet har varit väldigt laddat och det har gjort det svårt 
för mig att ta tag i det. Att genom denna studie inta en objektiv forskande roll och distanserat 
analysera mig själv har lett till värdefulla insikter. 
 
Det är även min förhoppning att detta arbete skulle kunna bära till några insikter för andra 
musikutövande i ett liknande problematiskt förhållande till notlärande, samt ge möjliga 
insikter till musikutbildare av alla de slag. Sett till vad både Schenck och Guðmundsdóttir 
påpekade angående problematiken i musikundervisning, och de i utbildning som tagit skada 
och kanske även gett upp med musiken, så hoppas jag att denna fråga mer aktivt behandlas av 
musikpedagoger. Förhoppningsvis kan detta arbete inspirera någon till detta. 
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5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Inom ramen för detta arbetes forskningsfrågor besvarades i det här arbetet vilka resurser jag 
använde, hur dem användes, och varför jag behövde använda dem. Som innan nämnt skulle 
det dock möjligen vara av intresse att undersöka om resurserna verkligen behövs på det vis att 
dem fyller en oersättlig funktion, eller om deras användande har blivit något av en ovana och 
deras användande egentligen skulle kunna tonas ned. 
 
Då detta arbete endast var en självstudie hade det givetvis varit av intresse att på ett liknande 
sätt se till de resurser andra pianister använder för att lära sig noterade musikstycken. Kanske 
skulle då några trender eller återkommande teman dyka upp som kan vara av intresse. 
 
För min egen del, och förhoppningsvis för många andra pedagogers skull, hade det varit av 
största intresse att fortsatt forska i framgångsfaktorer gällande notlärande. Rytm och 
rytmläsning framkom som en framstående del av notläsningsarbetet i denna studie. Det hade 
varit intressant att vidare studera om denna parameter även mer generellt är av vikt för 
notläsningsförmågan hos pianister. 
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