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Sammanfattning 
Denna studie har utförts med syfte att studera resultatutvecklingen, utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv, vad gäller övning av förmågan i att direkt läsa musik, också att undersöka orsaker 
vad gäller variation i resultatet vid övning i a prima vista-läsning av musik. Data och informa-
tion har insamlats genom videoobservation vid 11 tillfällen och genom loggboksanteckningar 
vid samtliga 38 övningstillfällen. Det hermeneutiska perspektivet centrerat kring teorier av 
Gadamer och Ricœur har använts för att analysera händelseförloppen vid de dokumenterade 
övningspassen. I resultatet visas att vissa studerade parametrar så som läshastighet och antal 
repetitioner av toner eller passager blev måttligt förändrade samtidigt som parametrar så som 
antal fel spelade under varje övningspass förblev oförändrade under tiden för studien. Det vi-
sas också att vissa parametrar relaterade till god förmåga till a prima vista-spel blev utveckla-
de under övningsperioden. I diskussionen sätts upptäckterna i analysen och resultatet i rela-
tion till presenterad forskning samt utifrån det teoretiska perspektivet. 

Nyckelord: Piano, a prima vista, hermeneutik, tolkning, text, upplevelse.  

Abstract 
This study have been executed with the purpose to examine the progress of the results during 
the study of the ability to sight-read music from a hermeneutic perspective, and also to exam-
ine the occurring variations in the results during sight-reading practice. The data and informa-
tion have been collected through 11 occasions of observation via video and all 38 of the prac-
tice sessions were documented in the form of logbook. The hermeneutic perspective centered 
around the theories presented by Gadamer and Ricœur have been used to analyze the se-
quence of events presented by the collected information. The results show that some of the 
studied parameters such as the speed of the reading and the number of repetitions of notes or 
passages became moderately changed while parameters such as the number of wrong notes 
played during each practice session remained unchanged during the course of the study. There 
are also parameters related to good sight-reading ability that show great change under the time 
of study. In the discussion the results are compared to presented research on the subject. Fur-
ther analysis of the material were made with the help of the theoretical perspective. 

Keywords: Piano, a prima vista, sight-reading, hermeneutic, interpretation, text, experience.  
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1 Inledning 
Detta kapitel börjar med en text som förklarar bakgrunden till det valda intresseområdet. Där-
efter följer ett kort avsnitt där problemformulering, syfte och forskningsfrågor förklaras och 
presenteras.  

1.1 Inledande text 
Det valda intresseområdet är att öva min förmåga till att läsa musik genom att läsa noter a 
prima vista på mitt huvudinstrument piano. Begreppet a prima vista likställs här med att fram-
föra noterad musik vid första anblick. Personligen var jag tidigt intresserad av noter och för-
mågan att läsa musik. På grund av min bakgrund som jazz- och gehörsbaserad pianist är min 
förmåga till notläsning ytterst bristfälligt då övning i detta område inte prioriteras. Denna bris-
tande förmåga blev plågsamt uppenbar under en praktikperiod då det krävdes mer tid att själv 
studera in elevernas material än tiden som fanns tillgängligt. Med en ökad förmåga i att läsa 
noter finns det stora vinster i den kommande yrkesrollen. Det kan förenkla undervisning samt 
ge större frihet för eleverna om de känner trygghet med att ta med eget noterat material till 
lektionerna. Med ökad förmåga i a prima vista-läsning skulle instuderingstiden minska och 
jag skulle vid undervisning i notläsning med kommande elever kunna ge trygghet då jag själv 
gått igenom processen samt analyserat den. Målet med studien har varit att minska skillnaden 
mellan direkt läst musik och väl repeterad musik, vilket är synonymt med definitionen av en 
god notläsare given av Lehmann och Kopiez (2011) samt Gabrielsson (1998). 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Många studier har gjorts på ämnet a prima vista-läsning. I dessa studier har ett så stort antal 
variabler, som har påverkan på förmågan till a prima vista-läsning, presenterats att de kan 
verka omöjligt att få insikt i ämnet. Dessa variabler är i sig under så pass stor variation att till-
förlitliga korrelationer kan vara svåra att komma fram till. I detta fall kan det ge större insikt 
att studera orsaken till uppkomsten av denna variation. Problemet som förhoppningsvis kom-
mer besvaras i denna studie har att göra med variabeln gällande infångandet och skapandet av 
insikt i hur förståelsen utvecklas under lärandets gång. Med detta tillkommer hur utvecklingen 
av förmågan till prima vista-läsning uppfattas av tolkaren samt hur musikens och människans 
parametrar förhåller sig till upplevt lärande under projektperioden. Kan denna studie ge en 
ökad förståelse i hur prestation tolkas under övning? Kan denna studie även ge mig klarhet i 
hur övningens resultat kan påverka utövaren och prestationen vid direkt läsning av musik? 
Det är också min förhoppning att denna studie kan komma att hjälpa inte bara musikpedago-
ger vid undervisning av a prima vista-läsning, utan alla lärare.  

Syftet med denna studie är att studera resultatutvecklingen, utifrån ett hermeneutiskt perspek-
tiv, vad gäller övning av förmågan i att direkt läsa musik, vidare att undersöka orsaker vad 
gäller variation i resultatet vid övning i a prima vista-läsning av musik.  

På vilket sätt utvecklas förståelsen av den skrivna musiken under övning i a prima-läsning? 
Vilka faktorer visas orsaka utveckling i tolkning av noter vid övning i a prima vista-läsning? 

!5



2 Bakgrund 
Inledningsvis presenteras i detta kapitel perspektiv på notläsning och dess vikt i dagens musi-
cerande. Det kommer även förklaras viktiga begrepp, tidigare forskning som gjorts på områ-
det samt det valda teoretiska perspektivet.  

2.1 Områdesorientering samt tidigare forskning inom 
området 
I detta avsnitt presenteras viktiga termer samt tidigare forskning. Nedanstående teman är cen-
trerade kring definition av området för studiens utförande och undersökande samt parametrar 
som studerats i tidigare forskning.  

2.1.1 Definition av a prima vista-läsning 
Lehmann och Kopiez (2009) beskriver att de flesta musiker inom den västerländska musiktra-
ditionen som önskar lära sig musik behöver bemästra notationskonsten. Gabrielsson (1998) 
likställer det engelska begreppet sight-reading med det italienska begreppet a prima vista. Han 
bekräftar också att detta begrepp är del i att bemästra notationskonsten. Han definierar även a 
prima vista som att utföra den motoriska handlingen av att spela ett nyss läst mönster och 
samtidigt läsa ett nytt, en åsikt som överrensstämmer med resultaten presenterade av Leh-
mann och Kopiez (2009). För att övning av a prima vista ska ha någon effekt måste den som 
övar enligt Hall (2016) införskaffa en förtrogenhet med grundläggande notläsning innan öv-
ningen. Den metod som mest tillförlitligt kan förutse en duktig a prima vista-läsare menar 
Lehmann och Kopiez (2009) är att se till antalet stycken musik som är läst a prima vista. 

2.1.2 Motivation och övning 
Özen, Onuray Egilmez och Engür (2017) visar att motivationen hos elever vid övning av a 
prima vista-läsning är en avgörande faktor för övningens framgång. En åsikt som är stödd av 
Zhukov (2014) och av Schenk (2000). Zhukov (2014) menar att upplevelserna av undervis-
ning och övning i a prima vista-läsning är starkt subjektivt färgade. Hon hävdar också att av-
saknaden av officiellt material för övning och undervisning av a prima vista-läsning är en av 
orsakerna till den genomgående låga nivån samt avsaknad av motivation hos elever. Schenk 
(2000) beskriver att motivation och framgång är nära länkat. Detta kan enligt honom summe-
ras med termen jag-kan-känsla. I samband med beskrivningen av detta begrepp förklarar han, 
med exemplet att framgång leder till framgång då upplevelsen av kunnande ökar. Vidare me-
nar han att en snabb progression kan vara förödande för jag-kan-känslan. Genom att under allt 
för lång tid visa på en bristande eller icke existerande förmåga undermineras upplevelsen av 
att kunna prestera önskvärda resultat.  

Effektiv övning är enligt Hallam och Jørgensen (2009) en term som syftar på en övning som 
har ett tydligt formulerat mål som är uppnåeligt. Zhukov (2016) använder sig av uttrycket in-
formell övning i sin studie avsedd att studera musikstudenters övning och utveckling i notläs-
ning. Informell övning är en term hon använt för att beskriva övning som är njutbar och inte 
styrd av mål. I studien analyserar hon studenters prestation vid läsning av ett okänt stycke 
musik utifrån fyra områden: 

These four performance indicators were: (1) beat adjustment (number of interrup-
tions to flow, skipped or missed beats); (2) extra notes (additional pitches played 
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that were not notated on the score); (3) missing notes (pitches that were notated on 
the score but were missing in performance); and (4) RMS accuracy (average timing 
errors for each correct note played). (Zhukov, 2016, s. 423)  

Hon menar i studien att den fjärde parametern, RMS accuracy, nästan uteslutande visade på 
utveckling under tiden för studien. Detta stöder Hallam och Jørgensens (2009) teori om den 
effektiva övningens överlägsenhet i förhållande till informell övning. Zhukov (2016) hävdar 
att medveten och effektiv övning av dessa fyra parametrar med hjälp av gehörsträning, im-
provisation och komposition skulle ge bättre resultat än den typ av informell övning som un-
dersöktes i studien. Detta är enligt Mishra (2013) mest effektivt då det gäller nybörjare och 
personer på lägre musikalisk nivå, vilka hon likställer. Vidare säger Zhukov (2014) att genren 
och tidsperioden i vilken musiken man läser är skriven är vid övning av a prima vista-läsning 
är av vikt. Detta menar hon är då förmågan att förutse vad som kommer näst är en av de fak-
torer som underlättar läsningen avsevärt. Detta hävdar också Lehmann och Thompson (2004) 
och Gabrielsson (1998) som också tillägger att detta är av relevans på grund av de strukturer 
som är lika inom en specifik genre och period, exempelvis kadenser och tonmaterial i melodi-
er.  

2.1.3 Tidigare studerade parametrar 
Den existerande forskning som finns på området a prima vista-läsning av noter rör sig fram-
förallt kring tre huvudområden menar Zhukov (2014). Dessa är: ögon rörelser, strukturell per-
ception samt utlärningsstrategier. Det är än idag, enligt Mishra (2013), en dikotomi i frågan 
huruvida förmågan att direkt läsa musik är en medfödd förmåga eller en förmåga som kan ut-
vecklas. Hon menar att detta kan vara på grund av den bristande forskningen på detta specifi-
ka område. Vidare menar hon att den tidigare forskning som gjorts på området visat på att 
förmågan att direkt läsa musik förblivit oförändrad eller måttligt förändrad av den valda öv-
ningen i studierna. Hon säger även att många studier som undersökt samma variabler kommit 
fram till olika resultat och att det därför bör vara andra faktorer (variationer) bakom som på-
verkar resultatet. Detta skriver hon i en metastudie av 92 forskningsstudier, som visar på en 
korrelation mellan medveten övning av förmågor som har att göra med direkt läsning av mu-
sik och tiden som läggs på detta. Detta är av intresse då Zhukov visar att notläsningsförmågan 
hos pianister på avancerad nivå är relativt låg genom att nästan hälften av studenterna i studi-
en visade på låga prestationer under direkt läsning av musik. Detta är även om de spelat in-
strumenten under lång tid vilket kan bekräfta synen på god a prima vista-läsning som en med-
född förmåga. Detta bevisade fenomen kan även bekräfta synen på god a prima vista förmåga 
som utvecklas genom övning, men som haft bristfällig undervisning eller bristfälligt material. 
Hon hävdar även att pianister upplevde a prima visa-läsning särskilt svårt på grund av koordi-
nation och av avkodning, det vill säga att pianister spelar med båda händerna och där av läser 
två klaver i skilda notsystem. Detta skriver också D'Anselmo, Giuliani, Marzoli, Tommasi och 
Brancucci (2015) om och hävdar att förmågan att spela med en hand och att spela med två 
händer inte kan likställas då läsningen sker i två synfält. Problematik som kan uppstå vid öv-
ning av a prima vista-läsning kan även bero på att:  

While theoretical models and predictors of sight-reading skills have been develo-
ped recently […] no proven pedagogical curricula has been developed to date. This 
typical lack of formal sight-reading training is illustrated by the attitudes and ap-
proaches to sight-reading reported by the participants in this study. (Zhukov, 2014, 
s. 495) 
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Hittills har ett antal variabler som blivit undersökta i tidigare forskning presenterats och det 
finns väldigt många fler. Dessa variabler är även mellan studier ytterst varierade vilket skulle 
kunna påverka reliabiliteten av forskningen gjord på området menar Mishra (2013). Hon visar 
också på att undersökning av orsakerna till att variablerna är så varierade kan vara en bättre 
väg för att se djupare i hur notläsning fungerar. Detta, hävdar hon, kan komma att förklara 
korrelationerna som uppstått i den tidigare forskningen på ett annat sätt. I denna studie är det-
ta ett av syftena.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs olika hermeneutiska grundläggande begrepp utifrån Gadamers 
(1960/2004) förklaring av tolkning och förståelse samt Ricœurs (1988/1993) beskrivning av 
text-begreppets olika aspekter. 

2.2.1 Historisk medvetenhet och frågan om validitet i förhållande 
till text 
Gadamer (1960/2004) definierar att hermeneutikens uppgift är att demonstrera tolkarens till-
hörande till objektet. Han menar också att ingen del av tolkarens relation till sig själv får 
komma före fakticiteten av objektet i fråga. Detta kan undvikas, menar Gadamer, genom att i 
diskussion pendla mellan del och helhet. Denna teori stöds av Kristensson Uggla (2004) som 
väljer att formulera det utifrån förhållandet mellan texten och upphovsmannen (existensen), 
samt texten och tolkaren i relationen till deras respektive samtid. Hermeneutiken har sina röt-
ter i de humanistiska vetenskaperna och tolkning av text säger Selander och Ödman (2004). 
Gadamer menar att den logiska självreflektion som var rådande i de humanistiska vetenska-
perna under 1800-talet helt och hållet var styrda av naturvetenskapen. Detta leder enligt ho-
nom till att sanningssökande är i fokus för forskningen även i humanvetenskaperna. Vidare 
visar han också att ett historiskt spänningsfält finns i den mening att varje författare och tolka-
re (mottagare av material producerat av författaren) är i relation till sin plats i historien. Bara 
medvetenhet om denna plats i tiden och tidens auktoritära åsikter kan ge grunden för en kor-
rekt uppfattning av en sanning, en förståelse. Denna individens plats i historien kallar Selan-
der och Ödman (2004) för existens. Ricœur (1981) förklarar detta förhållande till sökandet av 
sanning som att forskaren har två val av metod i tolkningsarbetet med text. Det första är att 
alienera sig själv från arbetet och undvika att se den ontologiska verkligheten. Det andra är, 
likt det Gadamer (1960/2004) menar, att förklara varje människas oförmåga till objektivitet, 
utan att avsäga legitimiteten av forskningen. Denna observation dragen till sin spets innebär 
att all diskurs är oförmögen till objektivitet. I författarens förmåga att nå sanning eller förstå-
else är detta också legitimerande för alla former av text och diskurs. Om alla former av text är 
lika subjektivt färgade är de i sig självt definierade som tillförlitliga. Ricœur (1981) hävdar att 
medelvägen mellan dessa är den rätta för att nå sanning för att undvika legitimerandet av all 
form av text som tillförlitlig.  

2.2.2 Fördom, förståelse och förklaring 
Gadamer (1960/2004) använder sig av begreppet fördom, det Selander och Ödman (2004) 
benämner som förförståelse. Båda begrepp syftar på tolkarens tidigare erfarenheter av och 
möten med text. Erfarenheten innefattar även den auktoritära åsyn som kommer av tradition, 
vilket subjektet kan vara medveten och omedveten om menar Gadamer (1960/2004). Vidare 
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visar han också att ingen förståelse är fri från fördom och att vår vilja måste vara att fria oss 
från dessa fördomar. Gadamers förslag för att nå förståelse och objektivitet trots detta är ge-
nom dialog, diskussion och utfrågning snarare än olika metodiska tillvägagångssätt. Bara ge-
nom dialog och underkastelse av motargumenten (avsägandet av den egna åsikten) kan en ny 
förståelse bildas, en sammansmältning av förståelsehorisonter, enligt Gadamer. Denna upp-
fattning av hur man når förståelse stöds av Ricœur (1981), som dock använde begreppet: ge-
mensam verklighet.  

Gadamer (1960/2004) menar att definitionen av förståelse är förmågan att kunna tillämpa nå-
got. Han förklarar det delvis utifrån den tidiga hermeneutikens begrepp som något bestående 
av tre delar: subtilitas intelligendi (förståelse), subtilitas explicandi (tolkning) och subtilitas 
applicandi (tillämpning). Begreppet förståelse sades innehålla dessa tre parametrar som även 
sades ske simultant. Ricœur (1988/1993) beskriver begreppet förklaring som en tillämpning 
(subtilitas applicandi) av förståelse. Vidare beskriver han förståelsen som ickemetodisk i rela-
tion till förklaringen då förståelsen “föregår, ledsagar, avslutar och innesluter på så vis förkla-
ringen” (Ricœur, 1988/1993, s. 96). På detta sätt både bevisar och motbevisar Ricœur den äld-
re hermeneutikens begrepp om förståelse och tillämpning genom att presentera de på ett lin-
järt plan med hjälp av förklaring som nyckelbegrepp.  

2.2.3 Tolkning 
Den hermeneutiska tolkningsbegreppet kan enligt Selander och Ödman (2004) delas in i två 
delar, text och existens. De två delarna är alltid i relation till, och är beroende av, varandra. De 
menar också att söka kunskap eller förståelse i text är att röra sig i hermeneutikens domän. 
Ricœur (1988/1993) menar att en tolkning är att följa de tankar som uppstår i mötet med text, 
detta menar även Ödman (2004). Gadamer (1960/2004) talar om tankar i möte med text men 
delvis från ett annat perspektiv. Gadamer skriver om att definitionen av igenkänning inte bara 
är att något familjärt utan även att:  

The joy of recognition is rather the joy of knowing more than is already familiar. In 
recognition what we know emerges, as if illuminated, from all contingent and vari-
able circumstances that condition it; it is grasped in its essence. It is known as so-
mething. (Gadamer, 1960/2004, s. 113) 

Definitionen av termen igenkänning är här presenterad som ett krav för att kunna slutleda och 
se samband i tankegångar. Tolkning definieras som sagt av Ricœur (1988/1993) som en tan-
kegång i ett möte med text. Det kan ses som att Gadamers (1960/2004) resonemang kring att 
tolkningen uppstår då texten upphör att vara kan ses som avslutningen på Ricœurs 
(1988/1993) tankegång. I litteratur ser exempelvis läsaren inte orden eller bokstäverna utan 
hen ser och tolkar vad författaren har sagt. Läsaren, eller tolkaren, har då enbart en tolkning 
av vad som stått skrivet. Ödman (2004) menar att det i vissa fall finns en korrekt tolkning, då 
flera människor inom rimlig historisk ram som delar en viss kulturell förförståelse tolkar nå-
got likadant. Vidare säger Ödman att då detta sker i den hermeneutiska cirkeln definieras det 
av självmedvetenhet och argumentation som metod för att nå en så objektiv tolkning som 
möjligt.  
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2.2.4 Text 
Text menar Ricœur (1988/1993) är all diskurs som fixerats i skrift. Ricœur (1981) menar även 
att all realisering av språk och skrift som diskurs, strukturerad eller ostrukturerad är text. Då 
Ricœur talar om text i form av verbal diskussion använder han sig av begreppet: den gemen-
samma verkligheten. Detta begrepp syftar på deltagande parters gemensamma uppfattning av 
ett samtal. Detta kan jämföras med Gadamers (1960/2004) begrepp: sammansmältning av för-
ståelsehorisonter, som då är att de subjektiva åsikterna åsidosätts för att underkasta sig den 
andra partens åsikter och därigenom växa samman med personen med vilken dialogen fördes. 
Det är dock inte fallet för all text i form av litteratur då Ricœur (1981) menar att för att läsa-
ren inte befinner sig i författarens samtid kan den inte bildas någon gemensam verklighet. Vi-
dare menar han också att ingen diskurs är såpass fiktiv att den står utan påverkan från omvärl-
den, detta resonemang var kring definitionen av skönlitteratur som text. Ricœur säger att han 
önskar tillägga en ytterligare tolkning i relationen till text, nu i egenskap av litteratur. I denna 
tolkning menas att ett litterärt verk öppnar upp läsaren och skapar en subjektiv kommunika-
tion mellan läsare och verk. Detta är enligt mig också något som Gadamer 20 år tidigare insåg 
i kontemplationen av begreppet “play” (Gadamer, 1960/2004, s. 111). Här menar han att 
transformationen och tolkningen av naturen är att bara tolka vad som menas. Upphovsmannen 
(eller talaren) och dess ord existerar inte längre utan bara vad de menar finns kvar i den som 
tolkar. Han förklarar att “it is universally true of texts that only in the process of understan-
ding them is the dead trace of meaning transformed back into living meaning” (Gadamer, 
1960/2004, s. 156). Detta syftar på att en text är död tills den blir förstådd.   

2.2.5 Den hermeneutiska cirkeln och motsättningar 
Den hermeneutiska cirkeln är enligt Ödman (2004) bestående av fördom (förförståelse), tolk-
ning och förståelse som tillsammans skapar en ny förståelse och därmed en ny fördom. För-
ståelsens cykliska skeende är det som kallas den hermeneutiska cirkeln, eller den hermeneu-
tiska spiralen. Ödman talar vidare om att de hermeneutiska cirkelns gränser är medvetenhet 
om hur del och helhet hänger ihop i vår egen tolkning. Detta överensstämmer med det Gada-
mer (2004/1960) tidigare sagt gällande förståelsens cykliska natur. Ödman (2004) säger även 
att förhållandet och närmandet mellan tolkare och material är vår fördom. Denna studie som 
är centrerad kring att undersöka utvecklingen av förmågor gällande a prima vista-läsning an-
vänder sig av ett hermeneutiskt perspektiv som teoretisk grund. 

En motsättning är i denna studie definierat som handlingen av att något gör motstånd (Svens-
ka Akademins Ordbok, 1945). Denna definition tillsammans med det hermeneutiska perspek-
tivets termer används för att besvara frågeställningarna. I diskussionen kommer den hermene-
utiska cirkelns delar användas för att skärskåda resultatet och analysen i en argumentativ pro-
cess.  
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3 Metodkapitel 
Detta kapitel innehåller beskrivning av metoder, förklaring av studiens utförande i relation till 
etiska överväganden samt det hermeneutiska validitets-begreppet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
I detta avsnitt presenteras de valda dokumentationsmetoderna, dess fördelar och dess nackde-
lar och dess påverkan på studien. 

3.1.1 Loggbok 
Bjørndal (2002) menar att loggbok som metod är särskilt användbart vid undersökning av inre 
upplevelser. Han visar att det också kan skapa en djupare förståelse kring ett skeende då detta 
dokumentationsmedel kan medvetandegöra tidigare omedvetna handlingar. Då syftet med 
denna studie är att undersöka orsaken till några av variablerna rörande utveckling av a prima 
vista-läsning är loggbok effektivt för att fånga vad som orsakar känslan av utveckling. 

I studien har det främsta dokumentationsmedlet varit loggbok. Loggbokens form är en kom-
bination av tre loggboksformer. De som Bjørndal (2002) kallar ostrukturerad loggbok, pro-
cess-loggbok och metakognitiv loggbok. Den ostrukturerade loggbokens kännetecken är en-
ligt Bjørndal att den är fritt skriven och ofta består av mycket text. Frågorna som loggboken 
är fritt skrivna kring är från process loggboken som Bjørndal menar används för att registrera 
det som hänt samt observera hur detta kändes. Den metakognitiva loggboksformen har bidra-
git med reflekterande inslag. Han menar att processloggbok också innehåller reflekterande 
inslag men att det då är inriktat på reflektion kring insamlad information. Reflektionen som 
används i denna studie består dock av reflektioner kring de känslomässiga upplevelser (alltid i 
relation till det upplevda lärandet) som upptäcks under studiens genomförande.  

Bjørndal (2002) argumenterar för att den ostrukturerade loggbokens frihet också är dess fall. 
Han menar att denna form av loggbok kan ge större insikt i omedvetna handlingar då den hål-
ler sig öppen för nya upptäckter. Problemet han visar på är att mängden text blir betydligt 
större än andra typer av loggböcker. Om dokumentationen skett under en längre tid kan det 
vara svårt att kartlägga händelser och skaffa sig en översikt. Att synliggöra mönster här är 
svårt menar Bjørndal. Loggboksskrivandet har i denna studie skett fritt men utifrån tre bygg-
stenar som är lätta att se samt ha översikt över. Problematiken i relation till textmängd är dock 
fortfarande aktuell. 

3.1.2 Videoobservation 
Videoobservation har under studien använts som sekundär dokumentationsform. Bjørndal 
(2002) menar att denna observationsmetod är användbar för att se komplexa mönster i olika 
situationer och i olika typer av kommunikation. Han menar att detta beror på att videoinspel-
ning “konserverar observationer” (Bjørndal, 2002, s. 72). Konserveringen sker i den mån att 
tillfället sparas och kan observeras vid senare tillfälle, vilket ger upphov till möjligheten att se 
den givna situationen på olika sätt. Han använder sig av analogin att en bilförare inte kan se 
på omgivningen på samma sätt som en passagerare då föraren har körningen som huvudfokus 
men att passageraren har möjlighet att observera annat. Med hjälp av videoobservation kan vi 
på så sätt inte bara sätta oss i passagerarsätet utan också göra det vid upprepade tillfällen me-
nar Bjørndal.  
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Dock är observationsmetoden begränsad av framför allt två parametrar, operatören och tekni-
ken säger Bjørndal (2002). Med operatören menar han kamerans och operatörens rumsliga 
placering och med teknik syftar han på exempelvis antalet kameror eller mikrofoner som an-
vändes under observationen. Bjørndal menar vidare att fler kameror och mikrofoner har möj-
lighet till en mer exakt bild av verkligheten. Dock riskerar observatören att drunkna i mäng-
den material att transkribera och analysera om flertal inspelningsenheter använts. Verkligheten 
inspelad på video, som han presenterar det, är inte heller en exakt verklighet utan en spegling 
av den då den enbart innehåller två av de fem sinnen människan har. Bjørndal presenterar 
även att situationens känslighet har stor påverkan på resultatet av observationen. Han beskri-
ver att den observerade av olika anledningar kan påverkas på en mängd olika sätt. Påverkan 
som kan vara relevant i denna studie är påverkan gällande engagemangets betydelse, vilket 
förklaras som att den observerade vill prestera under dokumentationstillfället. På så vis kan 
inte de inspelade tillfälle vara likvärdiga med den vardaglig prestationen. 

Då en av denna studies frågeställningar är centrerade kring att undersöka resultatutvecklingen 
vid övning av a prima vista-läsning och tolkning av noter är det viktigt att dokumentera de 
variabler som förekommer på ett sätt som visar beteendet och kommunikationen med noter, i 
egenskap av text. Därför kommer videoobservation användas för senare jämförelse med den 
inre upplevelsen av övningspasset och prestationen samt ge grund för analys av utvecklingen.  

3.2 Design av studien 
Detta avsnitt innehåller förklaringar till val, genomförande och bearbetning av det dokumen-
terade materialet till det gestaltande projektet. Det presenteras även överväganden gällande 
studiens validitet och etiska grund. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Det gestaltande projektet har bestått av att öva upp min förmåga till a prima vista-läsning av 
noter då detta är en vital förmåga för min kommande yrkesroll som musik- och pianolärare i 
många situationer. Varje övningspass var delat i två delar i en fast ordning. Övningspassen 
började med tvåstämmigt material följt av fyrstämmigt material. Dessa två delar användes 
under hela projektet och ligger till grund för analysen av processen för mitt lärande. Övningen 
uppkom och skedde i linje med tidigare forskning jag läst inför projektets utförande. Uppläg-
get för övningen fick sin inspiration från Lehmann och Thompson (2004) som visar att not-
läsning bör knytas an till något som utövaren själv har användning av. Det är enligt min erfa-
renhet som jazzpianist att noterade ackord i gehörsmässigt komplexa strukturer ofta behöver 
läsas i moderna ensemblesammanhang. Lika så är det min uppfattning att detta behov delas 
lika med att behöva spela tvåstämmigt material, exempelvis förstärka en baslinje och spela 
melodistämmor. Detta kräver inte bara god koordination utan också en förmåga att spela mu-
sik utan att eventuellt ha hört den innan, vilket för en gehörsbaserad musiker kan vara pro-
blematiskt. Övning i notläsning skedde med avstamp i denna förförståelse med hjälp av föl-
jande material:  

Tvåstämmigheten bestod av två delar under perioden för studien. I början av det gestaltande 
projektet övades a prima vista-läsning utifrån Bela Bartóks Mikrokosmos, Band 1, som sedan 
blev följt av Leopold Mozarts Notenbuch für Wolfgang (1762). Övningspassens fyrstämmiga 
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övning bestod alltid av koraler ur Koralboken, Band 1 psalm nr. 1-80. Materialet, från studi-
ens andra hälft, var på en relativt jämn svårighetsgrad genom hela utförandet. Det vill säga att 
alla koraler var på ungefär samma svårighetsgrad och alla stycken av Mozart var även de på 
ungefär lika svårighetsgrad. Reliabilitet till studiens resultat kan bli mer tillförlitligt då doku-
mentation av valda parametrar kan jämföras under studiens utförande.  

Metoden för övningen bestod av att öva utan metronom men med avsikten att spela varje 
stycke så snabbt som möjligt utan att spela några fel. Efter test och övervägande under projek-
tets genomförande skedde detta enklast utan metronom. Metoden bestod därför av att möta så 
många stycken musik som möjligt då detta enligt Lehmann och Kopiez (2009) är den enda 
indikatorn på hur bra en individ är på att läsa musik a prima vista. Övningen hade på så vis ett 
tydligt formulerat mål, men det var inte specifikt och uppnåeligt under varje övningspass. Det 
är därför inte helt in linje med forskning om det Hallam och Jørgensen (2009) kallar effektiv 
övning. Metoden bestod också av att minimera behovet av att se på händerna då detta är bevi-
sat att vara en av faktorerna till framgång under a vista spel enligt Lehmann och Kopiez 
(2009).  

Detta projekt valdes inte bara på grund av att det finns ett behov av en ökad förmåga i att di-
rekt läsa musik i min kommande yrkesroll. Att förebilda musik från notation utan tidigare 
klingande förlaga är en ytterst användbar kunskap då det även utvecklar (och utvecklas av) 
gehöret. Detta kan på så vis ge mig nya friheter både som musiker och som instrumentalpeda-
gog.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Samtliga pass dokumenterades med hjälp av loggbok och vanligtvis filmades veckans sista 
övningspass. Utöver detta filmades också första passet för att dokumentera utgångspunkten. 
Detta gjordes för att skapa tillförlitlighet, en tydlig bild av progressionen under projektet och 
resulterade i 11 videofilmer. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Ramarna för studien innebar att noterad musik lästes a prima vista vid 38 tillfällen under 10 
veckor, i genomsnitt 4 gånger per vecka. Varje tillfälle var 20 minuter och var i sin tur delat i 
två delar det vill säga 10 minuter var. Det första passet på 10 minuter var alltid läsning av 
notmaterial med två stämmor och det andra passet på 10 minuter bestod alltid av läsning av 
notmaterial med fyra stämmor. Tiden hölls med hjälp av en timer som startades och stoppades 
vid varje start respektive slut av varje övningspass. På grund av detta var varje videofilm strax 
över 20 minuter då nya noter behövde plockas fram och klockan startas igen. Varje tillfälle 
filmades med hjälp av en bärbar dator, en Apple MacBook Pro årsmodell 2017. Kameran pla-
cerades alltid med bild från sidan så klaviaturen, händer och ansikte var tydligt synligt. All 
övning under studien skedde i Musikhögskolan Ingesunds lokaler, alltid i ett övningsrum med 
piano och nästan alltid på morgonen någon gång mellan 07:30 och 09:00. Loggboken, vars 
syfte var att ge en bild av de tolkningar som uppkommit vid övningen, utgick från två frågor 
och ett påstående; Vad hände?; Vad kände?; Reflektion. Detta utgör ett komplement till vide-
oobservationen som inte visar de tankar och känslor som kan upplevas i samband med doku-
mentationen. Den skrevs alltid för hand i ett specifikt block där jag förde loggbok för övrig 
aktuell övning som sedde i samband med exempelvis individuella instrumentallektioner.  
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3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningen skedde på sammanlagt 38 förda loggboks tillfällen och 11 videofilmer. 3 filmer 
har transkriberats och analyserats, närmre bestämt filmerna 1, 6 och 11, för att ge en god 
överblick av projektets utförande samt för att tydliggöra progressionen. Den första och den 
sista filmen valdes för att visa på utveckling och film nummer 6 valdes då den är representativ 
för resterande videoobservationer. Utförandet av de observerade variablerna upplevdes vid 
översiktlig observation ske i liknande mönster under samtliga videoinspelade tillfällen. Detta 
visar i min mening att det inte var av särskild relevans att transkribera ett större antal av de 
dokumenterade tillfällena. De valda händelserna är utformade från tidigare forskning då ett av 
studiens syften är att undersöka möjliga orsaker till variation i dessa tidigare presenterade va-
riabler. Analysmetoden har gett en överblick kring hur övningen sker i förhållande till de val-
da variablerna samt frekvensen  av variablerna för varje övningstillfälle och varje låt som spe-
lade under dessa videoinspelade tillfällen. De utvalda variablerna är; fel som spelades; då 
blicken var på händerna; varje gång flödet bryts; varje gång en extra ton tillkommer utan att 
bryta flödet; antal gånger en enskild fras eller ton upprepas. Detta tema är centrerad kring un-
dersökning av den sistnämnda kategorin varje gång då en fras eller ton upprepas. Denna kate-
gori definieras som varje gång något upprepas utan fel då även innefattande att flödet bryts till 
viss del på grund av detta. Varje tillfälle någon av dessa variabler uppkom skrevs tidskoden då 
den skedde ner för att sanningsenligt visa hur ofta de förekommer samt hur de kan vara län-
kade. Varje tabell såg då exempelvis ut på detta vis (det vita fältet visar tidskoden då variab-
lerna utfördes i videofilmen vilket ger översikt över sambandet mellan variabler samt antal 
tillfällen de uppkom):  

Figur 1: Utdrag ur analys av film 11. 

Frågan om reliabilitet blir med denna analysmetod inte lika aktiv gällande val av kategorier då 
kategorierna är baserade på tidigare forskning. Då är frågan gällande resultatets tillförlitlighet 
bättre riktad mot val av hur skeenden kategoriseras. Kategorin fel är då ett fel spelas så ett 
upplevt flöde bryts. Kategorin tittade på händer är varje gång blicken flyttas från noten till 
händerna, även antalet sekunder blicken är på händerna har dokumenterats då det ansågs vara 
mer än ett ögonblick. Stannade upp är kategorin då flödet bryts och inget spelas. Kategorin 
extra toner är då en ton som inte är noterad tas men det musikaliska flödet, alternativt tempot, 
är obrutet. Omtag är då en ton, ackord, passage eller del spelas fler gånger än vad är noterat. 
Dessa kategorier kan vara missvisande då de inte visar på varför något sker utan endast att det 
sker. Dock är detta användbart då det kan stärka förmågan till objektivitet och reliabilitet då 
analysen gäller en självstudie.  

!14

Pass/Del/Låt      
          Starttid

Fel Tittade på 
händer

Stannade upp Extra toner Omtag

              11.1.1 0:59

0:45 1:00-1:02

1:02

1:10

1:13



Loggboken lästes noggrant i sin helhet och analyserades där efter. Nyckelord (ord som ofta 
förekommer i texten) har använts som ankare i analysen, för att se olika uppfattningar klarare 
då mängden text är stor på grund av loggboksformen. Därför fokuserades analysen på utlåtan-
den som var positivt eller negativt laddade, upplevda framsteg och upplevda bakslag. Nyc-
kelord som hade med trötthet, svårighet, igenkänning och upplevandet av kunskap att göra 
användes också i analysen för att finna tillfällen för upplevt lärande och progression. Dessa 
kategorier är efter vad jag ansåg belysa och uppmärksamma särskilda likheter och olikheter i 
texten gällande faktorer som uppkommit tidigare forskning. Dessa kategorier förändras också 
över studiens utförande vilket presenteras i resultatet. De teman som framkommer av denna 
analys kommer presenteras i resultatdelen.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten kan stärkas genom metodens och do-
kumentationens tydlighet. Genom tydligt formulerad metod och dokumentation kan studien 
återskapas och därigenom kan dess tillförlitlighet säkras menar Johansson och Svedner 
(2010). Vidare lyfter Kvale och Brinkmann fram vikten av forskningens befrielse från subjek-
tiva tolkningar och hävdar, likt Gadamer (1960/2004), att detta kan ske genom argumentation 
och distansering från materialet. Studiens tillförlitlighet, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 
är även i relation till begreppet reliabilitet, som menar att studiens resultat är tillförlitliga. I 
samband med detta visar Kvale och Brinkmann på att relationen som studiens författare har 
till studieobjekten har stor inverkan på resultatet, och därigenom även på tillförlitligheten. Ex-
empelvis om författaren har svårighet att upprätthålla en professionell relation genom att läsa 
in tolkningar i det personen bakom materialet säger kan studien förlora sin giltighet. Kvale 
och Brinkmann menar att författarens tolkning då kan vara för naiv. Då denna studie baseras 
på självobservation och jag haft roll som studieobjekt och tolkare är frågan gällande studiens 
resultat som tillförlitliga högst relevant. Denna studie kommer därför använda en argumenta-
tiv metod vilka enligt Gadamer (1960/2004) och Kvale och Brinkmann (2014) har möjlighet 
att ge ett tillförlitligt, korrekt och representativt resultat och hög reliabilitet. Med en argumen-
tativ metod menas att synliggöra eventuella brister samt att tala för och emot den egna upp-
fattningen. 

Validitet menar Kvale och Brinkmann (2014) kan likställas med termen giltighet, vilket syftar 
på riktigheten i ett yttrande. I denna studie syftar det på i vilken grad den visar på relevanta 
och sanningsenliga resultat i förhållande till vad studien hävdas utforska. De menar att nog-
grannheten med vilken analysen utförs påverkar studiens reliabilitet. Validiteten kan öka ge-
nom att skapa insikt i egna tolkningar och subjektiva bedömningar. Det hermeneutiska tolk-
ningsbegreppet (Ricœur, 1988/1993) som syftar på tankar tolkaren har i samband med möte 
av text är av relevans i denna diskussion då det innebär att alla människor möter text olika och 
har därför möjlighet till olika analyser. Därför har jag i denna studie försökt att med tydlighet 
och saklighet beskriva metoderna som använts samt framföra fördelar och nackdelar med des-
sa för att ge transparens och reliabilitet.  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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i teman vilka är förståelsens utveckling och tolkningens 
utveckling och orsaker. I kapitlets slut kommer även slutsatser dragna av analysen att presen-
teras i en sammanfattning.  

4.1 Förståelsens utveckling  
Resultatets första avsnitt har teman hämtade ur analysen av loggboken. 

4.1.1 Motsättningar som förutsättning för upplevd progression 
Genom analysen av loggboken, i egenskap av dokumentationsmetod, har det framkommit att 
motsättningar och avsaknaden av motsättningar under den valda övningsperioden var av stor 
vikt för upplevelsen av lärande och progression. Detta upptäcktes genom att loggboksanteck-
ningarna var centrerade kring problematik och motsättningar som försökte lösas, eller förlikas 
med, på olika sätt under studien. Dessa anteckningar är ofta författade genom resonemang, 
diskussioner och utlåtanden kring prestation vilket speglar tankarna som upplevdes under, och 
efter mötet med noten. Exempelvis är följande resonemang centrerat kring relevansen av att 
spela rätt kontra relevansen av att behålla flödet vid övning i a prima vista: 

Jag har börjat “släppa igenom” fler fel. Alltså småfel men jag går vidare ändå. Det-
ta är troligtvis på grund av frustration eller liknande känsla, med tanke på att jag 
släpper det relativt snabbt betyder ju det att det inte är så frustrerande egentligen! 
(Östlund, 9/10-2018) 

På detta sätt beskrivs, behandlas och reflekteras de olika tankarna som skedde i mötet med 
texten. 

Analysen av loggboken visar att dessa resonemang ofta är centrerade kring olika typer av 
motsättningar, som i denna studie är handlingen av att möta motstånd. Dessa motsättningar 
beskrivs ofta problematiska vid upptäckt, både de som verkar oöverkomliga och de som sak-
nas. Avsaknaden av motsättning kunde exempelvis visa sig i loggboken på följande sätt “Un-
der första passet (2stäm.) tittade jag på klockan, först då märkte jag min uttråkade känsla. 
Som att manifesterades i det trycket på telefonen. Detta kan bero på att det var under min 
förmåga” (Östlund, 11/9-2018). Detta utdrag visar ett resonemang kring vad som kan vara 
bakomliggande för en aktion som ansågs särskilt framträdande. Vidare visar ovanstående citat 
på att det under starten av den valda övningsperioden talas om avsaknad av motsättning. Av-
saknaden av motsättning var då hämmande för motivation och progression. Detta kan visas 
genom frekvent användning av fraser liknande “avsaknad av progressions-känsla” (Östlund, 
12/11-2018). 

Exempel på hur olika typer av motsättningar uppfattades (som att motsättningarna gav upple-
velse av progression) blev överskådligt i analysen av loggboken med hjälp av kartläggning av 
ord som är känslomässigt laddade. Dessa ord var i samband med ordval som syftade på upp-
levd inlärning och utveckling. Ord som positivt och stimulerande ställs då ofta som synonyma 
i texten vilket kan vara förvirrande. Ett av målen för övningen under projektperioden var att 
nå en mer utvecklad a prima vista-läsning så effektivt som möjligt, vilket gör dessa likställda 
begrepp i texten mer begripliga i sitt sammanhang. Ord vars frekvens är hög i texten som ock-
så är relevanta gällande den upplevda progressionen framkommer i analysen av loggboken 
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framförallt vid situationer då hinder upptäcks och överkoms. Ordval som “Idag mötte jag 
puckeln!” (Östlund, 13/9-2018) och “tror jag är ’över en puckel’ nu” (Östlund, 11/10-2018) 
visar hur en motsättning upptäcks. 

4.1.2 Förståelsens utveckling i relation till igenkänning 
Under projektets relativa mitt visar sig en förändring i tolkningen genom att en övergång i 
fokus sker över tid. Fokus flyttas från materialet och prestationen i studerade parametrar vid a 
prima vista-spel till upplevelsen av läsningen vid varje övningspass under projektperioden. 
Detta skifte sker över en längre tid och blev synligt exempelvis genom mer frekvent använd-
ning av ord som läsning eller läsa, flow eller flyt, mönster eller strukturer. Ytterligare var fre-
kvensen av ord som till exempel svårighet eller svårt, tvivel eller oro minskande under pro-
jektperioden. Detta skeende kan visas framförallt genom loggboksanteckningar under projek-
tets andra hälft. I följande citat visas hur skiftet av ordval sker i relation till övningen av fyr-
stämmiga ackord där läsningen går från att läsa och utföra varje grepp till att läsa och utföra 
hela kadenser vilket gör att läshastigheten ökar markant.  

Koralläsningen är knepigare idag men jag märker hur man efter ca. 1 rad börjar 
lära sig den specifika koralens grepp. […] Detta gjorde mig konfunderad då det 
också innebär att man inte läser lika noga eller man mer ’känner igen’ mönster. 
(Östlund, 18/11-2018) 

Här beskrivs först upplevelsen av skiftet i läsningen med förvåning, exempelvis att fler fel 
skulle kunna uppstå. Då de flesta koraler som spelades under den valda övningsperioden är 
relativt lika är igenkänning av stor vikt. Vikten av igenkänning visar sig också i ett utdrag som 
talar om att spela koraler i moll. “Jag spelade en koral i moll idag det är klurigt. Jag märker att 
jag inte har några mönster i fingrarna när det kommer till moll (utom grund greppen såklart).” 
(Östlund, 25/10-2018). Detta tillfälle visar tydligt exempel på att ackordsgreppen är en befäst 
kunskap men att förflyttningarna inte är det. 

4.2 Tolkningens utveckling och orsaker 
Detta avsnitt redovisar resultaten utifrån videoinspelning som dokumentationsform med stöd i 
analysen av loggboksanteckningar.  

4.2.1 Antal upprepningar 
I analysen av de videofilmade övningspassen markerades varje vald variabel med en tidskod 
då den inträffade. Analysen av antalet upprepningar under de videoinspelade övningspassen 
visade att den första låten under varje övningstillfälle alltid hade lägst frekvens av kategorin 
gällande upprepningar (se bilaga 1 som visar antalet gånger varje kategori förekom). Vid vi-
dare analys av frekvensen av de valda parametrarna visar det sig även att medelvärdet av an-
talet händelser i kategorin rörande upprepningar av en fras eller ton, minskar kontinuerligt 
under projektets utförande. Liknande utveckling av de övriga variablerna kunde inte fastslås 
då det inom dessa kategorier är allt för varierande resultat genom projektperioden. 

I analysen kan också utläsas att läshastigheten ökar under projektperioden. Då läshastigheten 
inte är en av de fem dokumenterade parametrarna kan det ändå utläsas genom att antalet låtar 
per övningspass dokumenterats för att kunna sammanställa medelvärde per låt av dessa para-
metrar. Bilaga 1 visar hur många låtar som spelades under pass nummer 1,6 och 11. Det visar 
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sig att antalet låtar ökar från exempelvis 2 till 4 under övning av fyrstämmig a prima vista-
läsning från det första filmade passet till det elfte filmade passet.  

Detta visar att medveten övning kan påverka förmågan till att läsa noter a prima vista rörande 
de undersökta parametrarna som visar sig i analysen av videoobservationen. Utvecklingen 
sker då framför allt rörande en ökad läshastighet och ett minskat antal upprepningar per låt.  

4.2.2 Omtag  
Analysen är centrerad kring den synliga och hörbara upplevelsen av fel vilket i detta fall är att 
endast utgå från vad dokumentationsmetoderna kan återskapa. Dessa fel definieras då av till 
exempel distinkta tonartsfrämmande toner eller att ett beteende mönster som visar på att det 
klingande resultatet inte överensstämmer med noten. Vid dessa upplevda fel vid övning under 
projektperioden har ett omtag av passagen eller tonen skett. Anledningen bakom dessa omtag, 
det vill säga då någon ton eller fras spelar mer än en gång utan fel, kan enligt analysen av vi-
deoinspelningen ske på några olika sätt. Omtagen sker ofta efter ett fel eller efter en extra ton, 
det vill säga att den auditiva förståelsen och den visuella tolkningen skiljer sig åt, eller möter 
något oväntat.  

Figur 2: Utdrag ur transkription av film 6. 

Figur 2 visar här hur ett uppfattat fel behandlas först visuellt genom att se på händer och kla-
viatur och sedan auditivt genom att spela tonerna tills ett resultat som är likt noten uppnåtts. 
Denna figur är vald då den är representativ i förhållande till analysen.  

Något som ofta förekommer med hög frekvens är omtag som sker tätt, ofta på samma ton el-
ler ackord utan att några andra parametrar kunnat dokumenteras.  
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Figur 3: Utdrag ur transkription av film 6. 

Figur 3 visar något vanligt förekommande i analysen av videoobservationerna gällande varia-
beln omtag. Exempelvis är variabeln omtag ibland mycket förkommande inom en snäv tids-
ram utan att en annan variabel kan dokumenteras. I loggboken skrivs följande i relation till 
denna typ av skeende: 

Man känner sig dum i huvudet ett rätt bra tag (igentligen säkert bara några sekun-
der) innan en spärr släpper. Kanske kan det vara att ögonen fastnar på en ton/ac-
kord. Eller så är det bara resultatet av hela grejen. Det svåra är att komma på sig 
själv med att man faktiskt har fastnat. Idag satt jag och bara slog ann samma ac-
kord flera gånger. (Östlund, 23/10-2018) 

Som citatet också visar kan denna händelse ge dålig självkänsla. 

4.2.3 Blicken 
Det ansågs vara av stor vikt att de dokumenterade tillfällena blev analyserade utifrån variabler 
som tidigare studerats. Analysen av videoinspelningen visar, som kan ses i figur 2, att v 
ariabeln tittade på händer ofta förekom i samband med ett upplevt fel. Men likt variabeln rö-
rande omtag (eller upprepning) sker även kategorin tittade på händer i hög frekvens utan att 
några andra variabler kunnat dokumenteras. 

Figur 4: Utdrag ur transkription av film 11. 

Avsaknaden av andra dokumenterade parametrar visar att de andra variablerna kan uteslutas 
som anledning till den höga frekvensen av den aktuella variabeln, tittade på händer. Analysen 
av loggboken gav inte några relevanta resultat eller vidare insikter relaterat till tankar i möte 
med noterna eller känslor som upplevdes i relation till denna variabel. En korrelation mellan 
mängden övningstid under projektet och frekvensen av den aktuella variabeln har inte kunnat 
säkerställas (se bilaga 1). 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Att läsa noter a prima vista är en komplex process som använder sig av många sinnens samla-
de intryck. Efter analys av videoobservation och loggbok visar det sig att motsättningar, det 
vill säga upplevt motstånd vid övning a a prima vista-läsning, igenkänning av noter och mate-
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rial var av vikt för upplevelsen av progression. Antalet upprepningar vid övning av a prima 
vista-läsning är under förändring under projektperioden och att blicken hamnar på händerna 
visar sig påverkas av några av de studerade parametrarna. Då parametrarna omtag och tittade 
på händer visar sig vara under påverkan av andra parametrar visar analysen att de också före-
kom i hög frekvens under kort tid utan att andra variabler kunnat dokumenteras. Då ingen an-
nan parameter kunnat fastställas eller korrelation till loggboksanteckningarna upptäckts krävs 
vidare undersökning av skeendet för att kunna fastslå någon anledning till att kategorin blic-
ken på händerna uppkom i så hög frekvens under kort tid.  

Förståelsen av den skrivna musiken utvecklades under övning i a prima vista-läsning i två pa-
rametrar. Den första parametern är omtag, eller upprepningar, som minskade i frekvens under 
projektperioden. Den andra parametern som visar på utveckling av förståelse under projektets 
utförande var läshastigheten, som även den ökade under projektperioden vilket.  

De två faktorer som visas orsaka utveckling i tolkning av noter är de motsättningar som möts 
under övning i a prima vista-läsning samt tiden som noter läses a prima vista.  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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare presenterad forskning och det hermeneutis-
ka perspektivet. Detta följs sedan med en kort redogörelse för arbetets betydelse samt exem-
pel på hur kommande forsknings- och utvecklingsarbeten kan bedrivas för att fördjupa kun-
skapen inom området.  

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer teman presenteras och resultatet kommer diskuteras med hjälp av det 
valda teoretiska perspektivet samt tidigare forskning. 

5.1.1 Den gemensamma verklighetens objektiva sanning 
Det framkommer i analysen att parametrar som berör förmågan att läsa musik a prima vista 
utvecklas under tiden för projektets genomförande. Denna process av utvecklad förståelse kan 
med Ricœurs (1981) teorier tolkas som ett skapande av en gemensam verklighet. Han menar 
att denna verklighet då i regel är subjektiv, men att den kan tolkas lika av individer som delar 
likheter. Selander och Ödman (2004) hävdar att det i somliga fall finns en objektiv verklighet, 
då den upplevs lika av många individer med relativa kulturella oskiljaktighet. Detta är fallet 
för noter då det är en kommunikations praxis som adapterats av många kulturer och platser  i 
världen. På så vis visar en not en objektiv sanning som tolkas genom att tolkaren exempelvis 
presenterar den noterade tonen i klingande form. Gabrielsson (1998) och Lehmann och Kopi-
ez (2011) presenterar att måttet för en god a prima vista-läsare av musik är att skillnaden mel-
lan väl repeterad och i stunden läst musik är så liten som möjligt. Denna definition av förmå-
gans nivå kan jämföras med Ricœurs teorier om den gemensamma verkligheten som nås mel-
lan tolkare och text. Då tolkarens klingande version blir så objektivt sann som möjligt är den 
därmed även mer objektivt korrekt. 

5.1.2 Tolkning av fel spelade under övning av a prima vista-läs-
ning 
Om noter i egenskap av det hermeneutiska textbegreppet kan ses som objektivt sanna ökar 
komplexiteten då den använda analysmetoden och övningen uppvisar svårigheter vid bedöm-
ningen objektiva fel vid under a prima vista-läsning. Då noterna är objektivt rätt är det dock 
inte säkert att tolkningen av noterna är det. Jag ansåg i analysen att dessa objektiva fel inte var 
av relevans för studien då all övning skedde utan någon form medel för att fastslå den objek-
tiva korrekthet av det som spelats. Det som kvarstod var de subjektivt upplevda felen hos utö-
varen, det vill säga den gemensamma verkligheten, i sin subjektiva mening. Resultatet visar 
vidare hur dessa upplevda fel kan identifieras genom att den auditiva förståelsen och den vi-
suella tolkningen skiljer sig åt. Det tolkaren upplever att noten visar överrensstämmer på så 
vis inte med vad som uttrycks klingande. Detta förutsätter på så vis en god förkunskap i ge-
hörslära, vilket Zhukov (2016) framför som en av de parametrar vilka kan ha stor påverkan på 
förmågan att läsa musik a prima vista. Detta visar på hur materialet som använts i denna stu-
die inte är direkt applicerbart på exempelvis nybörjare som inte har samma erfarenheter av 
gehörsmusicerande och gehörsträning. Vilket delvis stämmer med Halls (2016) uttalande om 
hur grundläggande kunskaper behöver införskaffas för att ha möjlighet till att utveckla god 
förmåga till a prima vista-läsning. Hall syftar dock på att grundläggande kunskaper inom not-
läsning bör införskaffas innan relevant övning i förmågan till a prima vista-läsning kan ske. 
Resultatet visar att instrumentalister och vokalister med basala instrumentala färdigheter, som 
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exempelvis var en ton är placerad på respektive instrument, kan öva förmågan till a prima vis-
ta-läsning. Mer kunskap än så är enligt mig inte nödvändig för att börja med övning av fär-
digheter relaterade till a prima vista-läsning. Då övning av a prima vista-läsning är att kling-
ande förmedla en notbild så objektivt sann som möjligt är det enligt min åsikt inte relaterat till 
någon form av instrumental färdighet. Upplevelsen av lärande sker då oavsett fördom. Dock 
kvarstår problematiken kring förmåga att bedöma fel vilken kan vara förödande för exempel-
vis en nybörjare. Detta skulle kunna hjälpas med, likt Zhukov (2016) säger, mer kunskap i 
praktiskt gehör.  

5.1.3 Förståelsens och tolkningens cykliska natur 
Resultatet visar i samband med förflyttningen av fokus i loggboksanteckningarna, från presta-
tion till upplevelse, att förståelsen utvecklas och förändras. Förståelsen är i hermeneutiskt per-
spektiv enligt Gadamer (1960/2004) och Ödman (2004) en cyklisk process där det sker tol-
kande, tillämpade och skapande av ny förståelse utifrån tidigare erfarenheter (fördom). Han 
menar även att förståelse är förmågan att tillämpa något. I sammanhanget för denna studie 
och vid denna form av övning är det inte tillämpningen som är i fråga då alla som har basala 
instrumentala färdigheter har möjlighet att läsa noter a prima vista. Det rör sig då istället om 
möjligheten till en utvecklad förmåga i att läsa musik a prima vista. Analysen som presenteras 
i resultatet visar att utvecklingen av förståelsen kan tolkas av utövaren som igenkänning. 
Denna upptäckt skedde vid analys av loggboken centrerad vid ett citat gällande en ny mot-
sättning och att det först då uppfattats att lärande skett. Igenkänning definieras av Gadamer  
(1960/2004) som att inte enbart se något igen utan definitionen är uppfattningen av att veta 
mer än innan. Vilket kan ses som en mer konkret bedömning av lärandet som sker vid denna 
specifika övning av a prima vista-läsning. Skapandet av ny förståelse är på så vis inte syno-
nymt med att kunna tillämpa något enligt en objektiv sanning. Det som krävs är då redskapen 
att genom en dialogisk process utveckla förståelsens tillämpning för att skapa en ny förståelse.  

Bevis för en utvecklad förståelse kan ses i loggboksanteckningarna som använder sig av ordet 
puckel. Ordet förekommer framför allt i två skeenden, vid upptäckten av en motsättning och 
då en motsättning övervinns. Den bildliga puckel som ofta benämns kan med Ricœurs 
(1988/1993) beskrivning förklaras som en förändring i tolkning, då i egenskap av det herme-
neutiska begreppet. Som Ricœur visar är det då tolkningen av läsandet som förändras vid öv-
ning av a prima vista. Tolkningen av motsättningarna förändras beroende på prestationen un-
der varje övningspass. Då tolkningsbegreppet, enligt Gadamer (1960/2004), är en del av för-
ståelsens cykliska rörelse är en ny tolkning också en ny förståelse. På så vis kan även tolk-
ningen av ett övningspass som upplevts dåligt påverka prestationen vid övning genom att 
skapa andra tolkningar. Till exempel i början av det gestaltande projektet, då övningar av Bar-
tòk spelades, upplevdes de så enkla att inget lärande upplevdes. Den upplevda prestationen av 
övningspassen är relaterat kring de valda variablerna använda vid analysen av de videoinspe-
lade tillfällena. Upplevelsen av prestationen i dessa variabler påverkar självkänslan och tolk-
ningen av övningspassets relevans i förhållande till progressionen. Exempelvis tolkades ett 
övningspass med högfrekvens av variabler som misslyckat. Dessa variabler mäter då inte bara 
förmågan till att läsa musik a prima vista utan även i många fall hur övningspasset i fråga 
upplevdes. Upplevelsen av motsättningar och att överkomma dessa är vitala för upplevelsen 
av både lärande och utveckling. På så vis är det upplevda motsättningar som orsakar utveck-
lingen i tolkningen av noter i egenskap av text. 
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5.1.4 Är det en medfödd förmåga? 
Denna studie har haft sin utgångspunkt i mängdträning av notläsning a prima vista. Lehmann 
och Kopiez (2009) hävdar att det enda sättet som kan visa hur god förmåga en musiker har i 
läsning av noter a prima vista är antalet låtar musikern läst a prima vista. Lehmann och Kopi-
enz visar på så vis att det är en förmåga som blir bättre av övning vilket resultatet också be-
kräftar. Mishra (2013) hävdar dock att det råder en dikotomi i frågan om förmågan till god a 
prima vista-läsning är medfödd eller en färdighet som kan bli bättre av övning. Denna studie 
visar i likhet med Lehmann och Kopiez att vissa parametrar av förmågan går att förbättra med 
övning. Förbättringen är då gällande, som resultatet visar, ökad läshastighet och minskat antal 
omtag per låt. Parametrar som inte rör prestationen exempelvis tolkningen av noter, utvecklas 
och påverkar prestationen på olika sätt i cyklisk form i enlighet med den hermeneutiska cir-
keln (eller spiralen).  

5.1.5 Framtida undervisning av a prima vista läsning 
Det går enligt resultatet att påverka förmågor relaterade till god a prima vista-läsning med öv-
ning. En av dessa parametrar som påverkar prestationen vid övning av a prima vista-läsning 
är det Schenk (2000) beskriver som jag-kan-känsla. Detta visar likt Özen et al. (2017) presen-
terar att motivation är vitalt för prestation vid övning av a prima vista-läsning. Detta syftar på 
upplevelsen av att känna till något väl och vara nöjd med det presterade resultatet. Denna stu-
die visar på att upplevelsen av kunnande utan att överkomma hinder inte ger någon jag-kan-
känsla utan underminerar känslan genom att väcka oro kring övningens relevans för att nå 
målet. Resultatet visar att denna jag-kan-känsla är ytterst nödvändig då den upplevs i samband 
med en motsättning. Det visas också i resultatet att delar av det Hallam och Jørgensen (2009) 
kallar effektiv övning är av vikt för känslan av övningens relevans. Det vill säga vid upplevel-
sen av adekvat förståelse, tolkning, motsättning och effektiv övning bildas en god jag-kan-
känsla. I resultatet visas att denna jag-kan-känsla upplevdes tydligast då materialet var på en 
jämn men något svårare nivå än vad som kunde spelas objektivt korrekt. Detta nämns då Zhu-
kov (2016) framför att bristen på väl framställt undervisningsmaterial är en av anledningarna 
till den bristande förmågan till a prima vista-läsning hos många pianister. De anledningarna 
presenterade i denna studie relaterade kring formandet av en gemensam verklighet i diskus-
sion med text visar att material som individen upplever vara av vikt att öva på är ett bra mate-
rial. Då alla människor har unika fördomar och i olika utsträckning är initierade i olika tradi-
tioner (gällande parametrar relevanta för utvecklingen av god a prima vista-läsning av musik) 
är det individen, eller eleven, som bör vara i centrum. Denna studie visar bland annat på vik-
ten av jag-kan-känsla i kombination med upplevt lärande och materialets relevans för indivi-
den. En generell kursplan, som Zhukov önskar, kan då vara en obsolet lösning på problemet i 
dagens undervisning. 

5.2 Arbetets betydelse 
I och med studiens utförande har ett arbete mot ett flertal personliga mål påbörjats. Dessa mål 
innebär bland annat att jag i min kommande yrkesroll med lätthet ska ha möjlighet att få över-
sikt över en stor mängd material på liten tidsmängd. Denna studie i egenskap av självstudie 
har givit en personlig insikt i mitt eget lärande och även givit en insyn i hur olika parametrar 
påverkar övning och upplevelsen av utveckling. Det är min uppfattning att detta kommer vara 
högst användbart i min kommande profession som musiklärare. På grund av studiens genom-
förande har jag fått mycket övningstid i att läsa noter a prima vista. Då jag i framtiden möter 
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elever som har önskan att bli bättre notläsare eller a prima vista-läsare kan jag ge en nyanse-
rad och insiktsfull bild av hur en förståelse-process kan se ut. Jag kan också ge trygghet till 
elever i hur motsättningar kan övervinnas och känslomässigt hanteras.  

Studien, i egenskap av självstudie, har visat hur olika former av dokumentationsmedel ger 
olika möjligheter för analys. Denna analys ger i efterhand olika möjlighet för resultat och in-
sikter. Det är min förhoppning att insikten jag fått av att arbeta med dessa observationer kan 
föras vidare till kommande elever. Dels i egenskap av självobservation genom videoinspel-
ning och loggbok som medel för utveckling. Dels även som medel för att utveckla den egna 
professionen i en medveten riktning.  

Förhoppningen med denna studie är inte bara centrerade kring mig som blivande lärare utan 
även riktade till alla lärare, yrkesverksamma och blivande. Dels rörande ämnet och undervis-
ning i a prima vista och dels kring spridningen av videoobservation och loggbok som gemen-
samt medel för analys och utveckling. Genom att kombinera teori och praktik kan ny kunskap 
nås och därigenom en utveckling av yrkesrollen. Att förbättra och föra professionen framåt 
genom en användning av både teori och praktik är av vikt för elever och lärare då yrket är un-
der ständig förändring. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Trots att det redan finns mycket forskning på området kring a prima vista-läsning finns mer 
att undersöka i ämnet. Som med all forskning rörande människan och människans utförande 
är forskningen i ständig rörelse. Då värderingar, personliga erfarenheter, överväganden och 
fördomar alltid är närvarande i det vi gör är det av stor vikt att ha de i beräkning vid vidare 
forskning i ämnet. På dessa grunder hoppas jag att mer forskning bedrivs med syfte att under-
söka dessa bakomliggande orsaker till de studerade variablernas föränderlighet. Det kan som 
denna studie visar vara av vikt att använda kombinerade dokumentationsmetoder. Denna 
kombination kan förtydliga en version av verkligheten och se individens tolkning och förstå-
else som skilda skeenden men i konstant påverkan av varandra.  

Då denna studie är en självstudie hade det vart intressant att utföra en studie med samma me-
tod och dokumentationsmetoder på ett flertal pianister. Det kan då också förekommer fler va-
riationer i tolkning och upplevelser vilket kan vara användbart för att upptäcka bakomliggan-
de faktorer till de tidigare presenterade variablernas föränderlighet. Studien skulle kunna vara 
formad så alla medverkande fick en gemensam grundkunskap om vad som var målet med var-
je övningspass och en kort insikt i tidigare forskning. Detta är för att likställa de medverkande 
med varandra och med denna studie. På så vis kan det även framkomma ett mer nyanserat och 
tillförlitligt resultat.  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Bilaga 1: 

Frekvensen av de studerade variabelerna under transkriberade övningspass

Pass/Del/Låt Fel Tittade på 
händer

Stannade 
upp

Extra toner Omtag

1.1.1-4 7 2 6 3 8

Medelvärde: 7 2 6 3 8

1.02.01 22 16 7 - 66

1.02.02 6 1 1 - 22

Medelvärde: 14 8,5 4 0 44

6.01.01 9 20 3 3 19

6.01.02 23 23 3 3 66

Medelvärde: 16 21,5 3 3 42,5

6.02.01 4 24 5 4 21

6.02.02 4 14 3 2 17

6.02.03 3 10 6 - 16

Medelvärde: 3,6 16 4,66 2 18

11.01.01 13 32 3 2 17

11.01.02 6 31 1 1 19

11.01.03 8 18 - 2 20

Medelvärde: 9 27 2 1,66 18,6

11.02.01 6 17 2 - 8

11.02.02 6 17 6 1 18

11.02.03 3 15 1 1 14

11.02.04 5 22 1 1 26

Medelvärde: 5 17,75 2,5 0,75 16,5
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