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Sammanfattning	  
	  
Examensarbete	  inom	  Musiklärarprogrammet,	  inriktning	  gymnasieskolan	  
Titel:	  Hur	  får	  man	  tyst	  på	  en	  gitarrist?	  En	  observationsstudie	  i	  a-‐vistaläsning	  
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Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  se	  ifall	  det	  är	  möjligt	  att	  under	  en	  kortare	  tid	  bli	  en	  bättre	  a-‐
vistaläsare.	  För	  att	  undersöka	  detta	  har	  jag	  under	  en	  åttaveckorsperiod	  övat	  a-‐vista	  15	  
minuter	  per	  dag,	  med	  hjälp	  av	  en	  bok	  just	  för	  a-‐vistaläsning.	  Ett	  urval	  av	  dessa	  övnings-‐
tillfällen	  har	  jag	  videofilmat.	  Jag	  har	  också	  använt	  mig	  av	  loggbok	  för	  att	  dokumentera	  
mina	  upplevelser	  av	  min	  egen	  process.	  Som	  teoretisk	  utgångspunkt	  har	  jag	  valt	  ett	  mul-‐
timodalt	  designteoretiskt	  perspektiv.	  I	  resultatet	  visas	  hur	  olika	  resurser	  hanteras,	  samt	  
hur	  progression	  i	  lärandet	  har	  varit.	  Det	  framkommer	  att	  jag	  under	  denna	  period	  har	  
lärt	  mig	  att	  läsa	  a-‐vista	  bättre	  än	  innan.	  Jag	  använde	  mig	  av	  kroppsliga	  resurser	  i	  ganska	  
stor	  utsträckning	  då	  jag	  övade	  a-‐vistaläsning.	  I	  diskussionen	  beskriver	  jag	  utifrån	  det	  
designteoretiska	  perspektivet	  hur	  förutsättningarna	  utifrån	  den	  valda	  boken	  har	  varit,	  
samt	  vilka	  resurser	  som	  användes	  vid	  lärandet.	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  a-‐vistaläsning,	  noter,	  designteori,	  elgitarr,	  notläsning.	  
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Abstract	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  How	  to	  make	  a	  guitarist	  stop	  playing?	  An	  observational	  study	  in	  sight-‐reading.	  
Author:	  Andreas	  Gunnarsson	  
Semester	  and	  year:	  Spring,	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  music,	  Karlstad	  university	  	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  find	  out	  if	  it	  is	  possible	  to	  become	  better	  at	  sight-‐reading	  
melodies	  during	  a	  shorter	  period,	  in	  this	  case	  eight	  weeks	  with	  15	  minutes	  of	  daily	  trai-‐
ning.	  With	  a	  video	  recorder,	  I	  have	  documented	  a	  selection	  of	  daily	  training	  sessions	  ba-‐
sed	  on	  a	  book	  that	  specifically	  focuses	  on	  sight-‐reading	  melodies.	  Furthermore,	  I	  have	  
written	  a	  logbook	  to	  document	  my	  personal	  experiences	  during	  the	  process.	  Theoretical	  
perspective	  is	  design	  theory.	  The	  results	  shows	  how	  different	  resources	  are	  handled,	  
and	  the	  learning	  progression	  of	  the	  process	  are	  described.	  It	  appears	  that	  I	  during	  this	  
period,	  have	  become	  better	  at	  sight-‐reading	  melodies	  and	  it	  is	  also	  clear	  that	  I	  use	  bodily	  
resources	  quite	  a	  lot	  while	  practicing	  sight-‐reading.	  Lastly,	  in	  the	  last	  chapter	  I	  discuss	  
the	  preconditions	  given	  by	  the	  book	  and	  what	  resources	  that	  has	  been	  created	  during	  
my	  learning	  period.	  
	  
Keywords:	  sight	  reading,	  sheet	  music,	  design	  theory,	  electric	  guitar	  
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Förord	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  all	  hjälp	  
jag	  fått	  med	  denna	  studie.	  Ragnhild	  har	  genom	  sina	  kunskaper	  varit	  till	  stort	  stöd	  i	  skri-‐
vandet	  av	  arbetet.	  
Tack!	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  berättas	  hur	  tankar	  kring	  a-‐vistaläsning	  har	  växt	  fram	  till	  en	  önskan	  om	  
att	  göra	  ett	  examensarbete	  kring	  detta	  ämne.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Det	  finns	  ett	  skämt	  som	  lyder:	  ”Hur	  får	  man	  tyst	  på	  en	  elgitarrist?	  –	  Man	  sätter	  noter	  
framför	  honom.”	  
	  
För	  mig	  är	  a-‐vistaläsning	  en	  akilleshäl	  och	  precis	  som	  skämtet	  antyder	  är	  det	  något	  som	  
jag	  delar	  med	  många	  andra	  elgitarrister.	  Problemet	  är	  nog	  att	  elgitarrister	  kan	  komma	  
väldigt	  långt	  musiskt	  och	  tekniskt	  utan	  att	  kunna	  eller	  behöva	  läsa	  noter	  på	  gitarr.	  Elgi-‐
tarr	  klassas	  också	  oftast	  som	  ett	  kompinstrument	  och	  då	  finns	  oftast	  utskrivna	  ackord	  
att	  spela	  efter.	  I	  och	  med	  att	  elgitarrister	  hellre	  övar	  på	  teknik	  och	  spelar	  musik	  från	  ta-‐
bulatur	  kommer	  noter	  i	  skymundan	  redan	  från	  början.	  Det	  är	  därför	  elgitarrister	  är	  duk-‐
tiga	  på	  de	  andra	  delarna	  av	  musicerandet,	  men	  mindre	  bra	  på	  noter,	  och	  det	  blir	  som	  att	  
bestiga	  Mount	  Everest	  varje	  gång	  som	  noter	  hamnar	  på	  notstället	  framför	  elgitarristen.	  
	  
Gitarrister	  har	  fruktansvärt	  mycket	  redskap	  och	  medel	  som	  ersätter	  noter,	  vilket	  gör	  att	  
dessa	  lätt	  hamnar	  i	  skymundan.	  Vem	  behöver	  noter	  när	  tabulatur	  finns?	  Det	  är	  även	  vida	  
känt	  inom	  gitarrvärlden	  att	  Allan	  Holdsworth	  inte	  kan	  läsa	  noter,	  och	  han	  är	  i	  min	  me-‐
ning	  en	  av	  de	  största	  elgitarristerna	  vi	  har.	  
	  
Noter	  är	  ett	  fruktansvärt	  bra	  redskap	  som	  alla	  musiker	  borde	  behärska.	  Genom	  att	  
kunna	  läsa	  noter	  kan	  musiker	  från	  hela	  världen	  kommunicera	  med	  varandra	  då	  det	  fak-‐
tiskt	  är	  ett	  slags	  världsspråk,	  såsom	  engelskan.	  Noter	  är	  en	  musikers	  hjälp	  i	  vardagen	  
och	  i	  de	  flesta	  situationer	  som	  anställd	  musiker	  finns	  det	  endast	  noter	  att	  tillgå.	  Att	  inte	  
kunna	  läsa	  noter	  kan	  vara	  fruktansvärt	  tidskrävande	  eftersom	  styckena	  då	  måste	  bli	  
inlärda	  per	  gehör.	  Ett	  exempel	  där	  bristen	  på	  notläsningskunskaper	  gör	  arbetet	  svårare	  
är	  då	  Adrian	  Belew	  spelade	  i	  Frank	  Zappas	  band.	  Adrian	  kunde	  inte	  läsa	  noter	  medan	  
resten	  av	  bandet	  läste	  a-‐vista	  direkt	  från	  pappret.	  Detta	  gjorde	  att	  Adrian	  och	  Frank	  satt	  
och	  övade	  på	  nästkommande	  veckas	  material	  på	  helgerna	  för	  att	  Adrian	  skulle	  ha	  någon	  
chans	  att	  kunna	  spela	  materialet	  (Newquist,	  1994).	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  a-‐vista-‐	  och	  notläsning	  är	  ett	  väldigt	  bra	  redskap	  för	  musiker	  och	  musiklä-‐
rare	  vill	  jag	  kunna	  läsa	  a-‐vista	  bättre	  än	  vad	  jag	  kan	  idag.	  Under	  alla	  år	  som	  jag	  studerat	  
musik	  har	  det	  till	  stor	  del	  varit	  mitt	  eget	  ansvar	  att	  lära	  mig	  läsa	  noter	  och	  det	  har	  då	  
hamnat	  i	  skymundan	  eftersom	  jag	  prioriterat	  andra	  kunskaper	  istället.	  Till	  saken	  hör	  att	  
jag	  inte	  vill	  bli	  läraren	  som	  inte	  kan	  läsa	  noter	  och	  därmed	  ger	  mina	  elever	  precis	  de	  för-‐
utsättningarna	  jag	  fick	  på	  musikskolan	  och	  gymnasiet,	  då	  mina	  lärare	  aldrig	  fokuserade	  
på	  att	  lära	  ut	  noter.	  Även	  om	  jag	  vet	  att	  de	  flesta	  eleverna	  antagligen	  inte	  vill	  lära	  sig	  läsa	  
noter	  så	  måste	  jag	  som	  lärare	  ändå	  kunna	  spela	  efter	  dem.	  Hur	  skulle	  det	  annars	  se	  ut	  
om	  jag	  tvingar	  eleverna	  att	  läsa	  noter	  om	  jag	  själv	  inte	  kan	  läsa	  noter?	  
	  	  
Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  träna	  på	  a-‐vistaläsning.	  Det	  mest	  logiska	  sättet	  är	  att	  öva	  
med	  sitt	  instrument,	  men	  det	  finns	  flera	  vägar	  att	  gå.	  Exempelvis	  kan	  sång	  göra	  att	  a-‐
vistaläsning	  blir	  lättare,	  både	  genom	  att	  först	  sjunga	  den	  noterade	  melodin	  eller	  att	  
sjunga	  med	  samtidigt	  som	  instrumentet	  används.	  Att	  spela	  eller	  att	  sjunga	  rytmen	  eller	  
notbilden	  var	  för	  sig	  kan	  också	  göra	  det	  mycket	  lättare	  att	  lära	  sig	  läsa	  a-‐vista,	  eftersom	  
uppdelningen	  gör	  att	  fokus	  enbart	  hamnar	  på	  en	  sak	  istället	  för	  två.	  I	  dagens	  moderna	  
samhälle	  finns	  det	  även	  program	  och	  appar	  för	  att	  hjälpa	  musiker	  att	  lära	  sig	  läsa	  noter.	  
Exempelvis	  finns	  det	  en	  app	  till	  iPhone	  och	  iPad	  som	  heter	  ReadRythm	  som	  syftar	  på	  att	  
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främja	  just	  rytmkunskaper.	  Appen	  i	  sig	  fungerar	  så	  att	  användaren	  ser	  en	  rytmbild	  som	  
den	  till	  en	  given	  puls	  sedan	  ska	  återskapa	  så	  exakt	  som	  möjligt	  genom	  att	  trycka	  på	  
skärmen.	  När	  övningen	  är	  slut	  kan	  användaren	  se	  hur	  exakt	  denne	  förhöll	  sig	  till	  pulsen	  
och	  ifall	  notbilden	  feltolkades	  eller	  inte.	  Övningarna	  går	  även	  att	  lyssna	  på.	  
	  
Med	  denna	  studie	  vill	  jag	  se	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  genom	  övning	  i	  a-‐vistaspel	  på	  en	  be-‐
gränsad	  tid	  bli	  en	  bättre	  a-‐vistaläsare.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Denna	  uppsats	  är	  ett	  examensarbete	  inom	  ämneslärarutbildningen	  på	  Musikhögskolan	  
Ingesund,	  och	  då	  arbetet	  är	  skrivet	  under	  ett	  läsår	  har	  jag	  blivit	  tvungen	  att	  sätta	  upp	  
ramar	  gällande	  tidsåtgång	  för	  att	  lära	  mig	  läsa	  a-‐vista.	  Genom	  att	  sätta	  en	  tidsram	  på	  
åtta	  veckor	  hoppas	  jag	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  ifall	  det	  är	  möjligt	  att	  bli	  en	  bättre	  notläsare	  
på	  denna	  begränsade	  och	  avsatta	  tid.	  
	  
Syftet	  med	  föreliggande	  arbete	  är	  att	  med	  en	  utvald	  metod	  för	  a-‐vistaspel	  studera	  hur	  en	  
musikers	  spel	  efter	  noter	  hanteras	  och	  utvecklas	  på	  en	  period	  av	  åtta	  veckor.	  Musikern	  i	  
detta	  fall	  är	  studenten	  som	  skriver	  arbetet.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  är	  följande	  frågeställ-‐
ningar	  formulerade:	  
	  
Hur	  designar	  musikern	  sin	  egen	  väg	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  a-‐vista?	  
	  
Vilka	  resurser	  använder	  musikern	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  a-‐vista?	  	  
	  
Hur	  utvecklas	  notspelet	  hos	  en	  musiker	  som	  övar	  a-‐vistaläsning	  15	  minuter	  om	  dagen	  i	  
åtta	  veckor?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

8 

2	  Bakgrund	  
I	  bakgrundskapitlet	  presenteras	  litteratur	  som	  är	  relevant	  för	  det	  valda	  ämnesområdet	  
samt	  de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  detta	  arbete.	  
	  
2.1	  Litteratur	  om	  a-‐vistaläsning	  
I	  detta	  stycke	  beskriver	  jag	  några	  exempel	  på	  annan	  litteratur	  än	  den	  jag	  använt	  mig	  av	  
för	  att	  lära	  sig	  läsa	  efter	  noter.	  
	  
Börje	  Sandquist	  (2005)	  har	  skrivit	  Notläsning	  för	  gitarr,	  en	  bok	  som	  både	  beskriver	  not-‐
läsning	  och	  musikteori.	  Boken	  består	  av	  tre	  delar	  och	  del	  två	  och	  tre	  byggs	  kring	  skal-‐
spel.	  Genom	  att	  arbeta	  sig	  igenom	  boken	  fås	  exempelvis	  notskriftens	  grunder	  och	  melo-‐
dispel	  i	  olika	  tonarter.	  I	  förordet	  säger	  Börje:	  ”Kunskapen	  och	  vanan	  kommer	  genom	  de	  
dagliga	  försöken.	  Förståelsen	  kommer	  nästan	  omärkligt,	  det	  som	  syntes	  snårigt	  igår	  kan	  
ha	  förvandlats	  till	  en	  självklarhet	  i	  övermorgon”	  (Sandquist,	  2005).	  Sandquist	  (2005)	  
rekommenderar	  att	  alla	  dur-‐	  och	  mollskalor	  boken	  bearbetar	  är	  grundligt	  inövade	  innan	  
användaren	  börjar	  spela	  melodierna.	  
	  
I	  boken	  Spelrum	  (Schenk,	  2000,	  s.	  239)	  beskrivs	  hur	  noter	  kan	  jämföras	  med	  att	  läsa,	  och	  
att	  om	  notläsningen	  är	  för	  svår	  kan	  det	  gå	  ut	  över	  musicerandet.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  
till	  att	  eleven	  vill	  sluta	  spela	  då	  noterna	  kanske	  blir	  själva	  musiken,	  och	  att	  det	  därmed	  
blir	  tråkigt.	  Schenk	  beskriver	  även	  hur	  skillnaden	  mellan	  att	  använda	  sig	  av	  gehör	  eller	  
notbunden	  musik	  beror	  på	  musikpedagogen.	  Schenk	  menar	  att:	  ”Många	  lärare,	  både	  de	  
som	  kallar	  sig	  själva	  för	  notbundna	  och	  de	  som	  anser	  sig	  vara	  ‘gehörsorienterade’,	  skulle	  
vilja	  skapa	  en	  bättre	  balans	  i	  sin	  undervisning	  mellan	  spel	  med	  och	  utan	  noter”	  (a.a.).	  	  
	  
Schenk	  (2000)	  förespråkar	  att	  använda	  sig	  av	  några	  principer	  och	  strategier	  när	  musi-‐
ker	  ska	  lära	  sig	  läsa	  noter.	  En	  av	  dessa	  är	  att	  musikern	  skriver	  noter	  parallellt	  med	  not-‐
läsningen.	  Även	  en	  lust	  och	  självmotivation	  måste	  finnas	  för	  att	  ge	  en	  så	  sund	  notläs-‐
ningsmiljö	  som	  möjligt.	  Vidare	  skriver	  även	  Schenk	  att	  musikern	  ska	  spela	  mycket	  a-‐
vista,	  och	  gärna	  med	  material	  som	  inte	  känns	  igen,	  samt	  på	  en	  inte	  alltför	  svår	  nivå.	  Allt	  
detta	  bör	  göras	  för	  att	  kunna	  förstärka	  musikerns	  självkänsla.	  
	  
2.2	  Exempel	  på	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Det	  finns	  mycket	  information	  och	  forskning	  om	  notläsning	  och	  a-‐vistaläsning,	  framför-‐
allt	  mycket	  amerikansk	  forskning	  kring	  a-‐vista.	  En	  forskare	  vid	  namn	  Michelle	  Henry	  
(2011)	  har	  skrivit	  en	  vetenskaplig	  artikel	  som	  heter	  The	  Effect	  of	  Pitch	  and	  Rhythm	  Dif-‐
ficulty	  on	  Vocal	  Sight-‐Reading	  Performance.	  Henry	  beskriver	  hur	  a-‐vistaläsning	  kan	  vara	  
en	  svår	  och	  komplex	  uppgift,	  framförallt	  då	  det	  krävs	  kunskap	  om	  musikteori	  och	  att	  
kunna	  göra	  om	  information	  till	  något	  klingande.	  Det	  som	  Henry	  har	  undersökt	  är	  skill-‐
nader	  på	  tonhöjd	  och	  rytmläsning	  och	  hur	  dessa	  interagerar	  med	  och	  mot	  varandra.	  Uti-‐
från	  att	  252	  personer	  fick	  göra	  ett	  antal	  olika	  sångtest	  och	  bli	  poängbedömda	  kommer	  
Henry	  fram	  till	  att	  rytmläsningen	  hade	  ett	  lägre	  korrekt	  medelvärde	  än	  tonhöjd.	  Skillna-‐
den	  mellan	  de	  som	  hade	  korrekt	  och	  inkorrekt	  rytm	  var	  mycket	  mindre	  bland	  de	  som	  
hade	  spelat	  ett	  instrument	  innan.	  Henry	  berättar	  även	  att	  84	  %	  av	  de	  252	  personerna	  
som	  gjorde	  tester	  sjöng	  rent,	  medan	  endast	  24	  %	  hade	  rätt	  puls	  under	  testerna.	  
	  
I	  artikeln	  Relationships	  among	  Music	  Sight-‐Reading	  and	  Technical	  Proficiency,	  Spatial	  
Visualization,	  and	  Aural	  Discrimination	  tar	  Hayward	  och	  Gromco	  (2009)	  upp	  om	  en	  bra	  
notläsare	  verkligen	  är	  en	  bättre	  musiker.	  Metoden	  som	  används	  för	  att	  göra	  undersök-‐
ningen	  kallas	  för	  Watkins-‐Farnum	  Performance	  Scales	  och	  bygger	  på	  14	  melodiska	  öv-‐
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ningar	  som	  ökar	  i	  svårighetsgrad.	  I	  undersökningen	  kommer	  Hayward	  och	  Gromco	  fram	  
till	  att	  bra	  spelskicklighet	  gör	  att	  den	  föreställda	  hörbara	  bilden	  av	  noterna	  bli	  hörbar.	  
	  
Då	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  hitta	  tidigare	  forskning	  som	  tar	  upp	  gitarrspel	  och	  notläsning	  
har	  jag	  valt	  att	  istället	  ta	  med	  ett	  par	  examensarbeten	  som	  behandlar	  notläsning.	  
	  
Anders	  Hartelius	  (2011)	  har	  skrivit	  examensarbetet	  Det	  där	  med	  noter!,	  som	  beskriver	  
skillnaden	  mellan	  Storbritannien	  och	  Sverige	  gällande	  pianisters	  a-‐vistaläsning.	  Harte-‐
lius	  har	  i	  sin	  studie	  intervjuat	  två	  svenska	  och	  två	  brittiska	  pianopedagoger	  för	  att	  kunna	  
få	  ny	  förståelse	  för	  synen	  på	  notläsning.	  Hartelius	  skriver:	  
	  

Under	  intervjuerna	  med	  de	  svenska	  informanterna	  kom	  jag	  till	  insikt	  om	  att	  då	  pianolä-‐
rare	  kompromissar	  i	  hänseendet	  notläsning,	  betyder	  detta	  nödvändigtvis	  inte	  att	  noter	  
inte	  är	  viktigt.	  (…)	  Från	  intervjuerna	  med	  de	  engelska	  informanterna	  har	  jag	  blivit	  jag	  in-‐
spirerad	  av	  att	  de	  till	  skillnad	  från	  jag	  själv,	  ser	  på	  notläsning	  som	  något	  som	  höjer	  elever-‐
nas	  motivation	  och	  inte	  som	  något	  eleverna	  känner	  motstånd	  inför.	  (a.a.	  s.24)	  

	  
Enligt	  Hartelius	  (2011)	  kan	  alltså	  noter	  användas	  som	  ett	  redskap	  för	  att	  höja	  motivat-‐
ionen,	  istället	  för	  att	  hämma,	  precis	  som	  de	  engelska	  pedagogerna	  ser	  på	  a-‐vistaläsning.	  
De	  svenska	  pedagogerna	  ser	  noter	  mer	  som	  ett	  sätt	  för	  eleverna	  att	  spela	  utan	  en	  lärare	  
och	  för	  att	  lära	  in	  nya	  stycken	  själv,	  men	  säger	  även	  att	  notläsningen	  inte	  får	  vara	  under-‐
ordnad	  spelglädjen,	  som	  de	  menar	  kommer	  i	  första	  hand.	  Vidare	  beskriver	  Hartelius	  
även	  hur	  a-‐vistaläsning	  kan	  öka	  självförtroendet	  genom	  att	  det	  faktiskt	  är	  eleven	  själv	  
som	  spelar	  det	  som	  står	  i	  noterna,	  utan	  att	  någon	  annan	  måste	  berätta	  eller	  visa	  hur	  det	  
ska	  spelas.	  	  
	  
Det	  andra	  examensarbetet	  heter	  Att	  komma	  ikapp:	  notläsning	  för	  pianister	  och	  är	  skrivet	  
av	  Thomas	  Törnheden	  (2011).	  Detta	  arbete	  beskriver	  de	  intervjuer	  Törnheden	  har	  gjort	  
med	  tre	  pedagoger.	  Törnheden	  beskriver	  hur	  en	  av	  de	  intervjuade	  oftast	  arbetar	  med	  
rytmer	  då	  det	  framförallt	  är	  det	  som	  fallerar	  vid	  a-‐vistaläsning.	  Samtidigt	  kan	  inte	  Törn-‐
heden	  hitta	  några	  andra	  källor	  som	  tyder	  på	  att	  rytmläsning	  är	  det	  svåra.	  I	  slutsatsen	  
beskriver	  författaren	  hur	  en	  av	  de	  tre	  pedagogerna	  berättar	  att	  undervisningen	  måste	  
anpassas	  till	  elevens	  förmåga	  och	  förståelse,	  samt	  att	  inse	  att	  alla	  elever	  är	  olika.	  	  
	  
2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
Jag	  har	  valt	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  som	  utgångspunkt	  för	  denna	  studie	  då	  detta	  
perspektiv	  gör	  det	  möjligt	  att	  kunna	  analysera	  processen	  av	  a-‐vistaläsning	  med	  hjälp	  av	  
de	  teckensystem	  som	  används	  och	  finns	  tillgängliga.	  	  

2.3.1	  Teckensystem	  och	  representation	  
Designteori	  är	  ett	  teoretiskt	  perspektiv	  som	  utgår	  ifrån	  människans	  teckenskapande	  
(Selander,	  2008).	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  skriver	  att	  begreppet	  design	  innebär	  att	  
forma	  idéer	  för	  att	  skapa	  en	  ny	  produkt:	  ”Ett	  typexempel	  är	  designen	  av	  första	  prototy-‐
pen	  av	  en	  bil	  som	  ska	  serieproduceras”	  (a.a.).	  Design	  innebär	  alltså	  att	  göra	  eller	  att	  
skapa	  något	  nytt,	  eller	  att	  tänka	  i	  nya	  banor.	  Genom	  att	  belysa	  något	  lite	  extra	  eller	  ge-‐
nom	  att	  ändra	  något	  redan	  befintligt	  skapas	  nya	  sätt	  att	  tänka	  och	  se	  på	  saker.	  Design	  
påverkar	  även	  det	  sociala	  samspelet.	  Genom	  bland	  annat	  mp3-‐spelare	  och	  videokame-‐
ror	  utvecklades	  bland	  annat	  sättet	  att	  ge	  intervjuer	  vid	  till	  exempel	  forskning.	  
	  
Selander	  och	  Rostvall	  (2010)	  skriver	  att	  kunskap	  visas	  genom	  tecken	  i	  form	  av	  tal,	  text,	  
gester,	  bilder	  eller	  musik.	  Det	  är	  exempel	  på	  olika	  uttrycksformer	  (Selander,	  2008).	  



 

10 

Kommunikation	  sker	  även	  genom	  parallella	  teckensystem,	  vilket	  gör	  kommunikationen	  
multimodal.	  Det	  innebär	  att	  flera	  teckensystem	  används	  samtidigt	  med	  budskap	  som	  
antingen	  stödjer	  varandra	  eller	  talar	  emot	  varandra.	  Multimodala	  teckensystem	  kan	  
vara	  rumsbaserade	  som	  arkitektur,	  tidsbaserade	  så	  som	  musik	  och	  de	  kan	  även	  vara	  
färger	  (Kempe	  och	  West,	  2010).	  Exempel	  på	  tecken	  inom	  musik	  kan	  vara	  noter,	  skalsy-‐
stem	  och	  taktarter.	  
	  
Vidare	  skriver	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  hur	  en	  notbild	  är	  en	  process	  i	  hur	  tecknen	  tolkas	  
och	  blir	  inlärda.	  Samtidigt	  beskrivs	  imitation	  som	  den	  minst	  påfrestande	  kommunika-‐
tiva	  processen	  för	  oss	  människor.	  Att	  kombinera	  lyssnandet	  med	  till	  exempel	  noter	  ger	  
en	  representation	  i	  hur	  tecknen	  ska	  tolkas.	  Kempe	  och	  West	  beskriver	  även	  hur	  tabula-‐
tur	  är	  exempel	  på	  ett	  teckensystem	  som	  inte	  kan	  användas	  utan	  att	  ha	  lyssnat	  på	  musi-‐
ken	  innan.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  tecknen	  är	  länken	  mellan	  individen	  och	  
kulturen,	  samt	  att	  tidigare	  erfarenheter	  kan	  återskapas	  genom	  nedtecknade	  symboler	  
såsom	  exempelvis	  noter.	  
	  
Genom	  att	  olika	  handlingar	  och	  upplevelser	  får	  struktur	  skapas	  förutsättningar	  för	  att	  
kommunicera,	  menar	  Selander	  och	  Rostvall	  (2010).	  Att	  ha	  förmågan	  att	  se	  en	  uppsätt-‐
ning	  sociala	  tecken	  kan	  ses	  som	  kunskap	  och	  genom	  denna	  kunskap	  kan	  individen	  tolka	  
till	  exempel	  en	  gest,	  eller	  ett	  notsystem	  (Selander,	  2008).	  

2.3.2	  Transformation	  och	  lärsekvenser	  
I	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  sägs	  lärande	  vara	  byggt	  på	  ett	  antal	  lärsekvenser.	  
Selander	  (2008)	  skriver:	  	  
	  
	   En	  lärsekvens	  innebär	  att	  den	  lärande	  designar	  en	  väg	  för	  hur	  information	  ska	  samlas	  in	  

transformeras	  och	  formas	  till	  en	  representation.	  Variation	  är	  nödvändig	  och	  selektion	  
och	  utformning	  av	  en	  (extern)	  representation	  utgör	  målet	  för	  aktiviteten.	  Den	  senare	  
punkten	  skiljer	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  från	  det	  kognitionsvetenskapliga,	  där	  
(mental)	  representation	  alltså	  ses	  som	  en	  inre	  process.	  (Selander	  2008,	  s.29)	  

	  
Representation	  enligt	  Selander	  (2008)	  är	  en	  gestaltning	  av	  hur	  man	  förstår	  något	  i	  värl-‐
den.	  Genom	  representation	  skapar	  människan	  olika	  teckensystem	  som	  ligger	  som	  grund	  
för	  nyfikenhet	  (Selander	  &	  Rostvall,	  2010).	  
	  
Då	  designteori	  handlar	  om	  val	  och	  hur	  kunskapen	  vi	  människor	  lär	  in	  blir	  designad	  tol-‐
kar	  jag	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  som	  en	  bra	  grund	  att	  bygga	  arbetet	  kring.	  Då	  a-‐
vistaläsning	  i	  grund	  och	  botten	  är	  tolkning	  och	  bearbetning	  av	  ett	  skrivet	  teckensystem	  
kan	  jag	  studera	  hur	  mitt	  lärande	  designas	  genom	  de	  resurser	  jag	  använder	  för	  att	  tolka	  
noterna.	  Detta	  kan	  liknas	  vid	  design	  för	  lärande,	  som	  bygger	  på	  hur	  vi	  människor	  gestal-‐
tar	  och	  formar	  ny	  kunskap	  genom	  olika	  tillgängliga	  resurser	  och	  teckensystem	  (Selan-‐
der,	  2010).	  

2.3.3	  En	  annorlunda	  syn	  på	  notläsning	  
Säljö	  (2010)	  beskriver	  att	  det	  inte	  är	  nödvändigt	  att	  kunna	  läsa	  noter	  för	  att	  utöva	  mu-‐
sik:	  
	  

Den	  erfarne	  läsaren	  kan	  i	  sitt	  inre	  lyssna	  till	  musiken	  och	  tänka	  sig	  in	  i	  hur	  den	  skulle	  
kunna	  låta.	  (…)	  Samspelet	  i	  en	  stor	  symfoniorkester	  med	  många	  olika	  instrument	  under-‐
lättas	  betydligt	  med	  notskriften	  som	  ett	  gemensamt	  koordinerande	  redskap.	  (Säljö,	  
2010,	  s.164)	  
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Genom	  att	  använda	  sitt	  gehör	  kan	  musiker	  utan	  notkunskap	  ändå	  bli	  skickliga.	  Musiker	  
inom	  vissa	  genrer	  såsom	  blues	  och	  rock	  är	  skeptiska	  till	  den	  allt	  för	  intellektuella	  delen	  
av	  musik,	  men	  med	  hjälp	  av	  sitt	  gehör	  kan	  de	  ändå	  bli	  skickliga	  instrumentalister	  (Säljö,	  
2010).	  Att	  gå	  på	  konsert	  där	  någon	  spelar	  exakt	  så	  som	  det	  står	  i	  noterna	  skulle	  göra	  oss	  
besvikna,	  då	  vi	  förväntar	  oss	  en	  musikalisk	  tolkning	  och	  en	  spänning	  som	  inte	  finns	  om	  
notbilden	  efterliknas	  mekaniskt.	  Att	  tolka	  och	  att	  skapa	  en	  egen	  produkt	  av	  notbilden	  är	  
musikerns	  arbete.	  Säljö	  skriver	  att:	  ”En	  framgångsrik	  tolkning	  bygger	  på	  att	  utövaren	  
använder	  sig	  av	  sin	  kontextuella	  kunskap	  om	  musikaliska	  traditioner	  och	  hur	  man	  ut-‐
trycker	  sig	  i	  dessa”	  (a.a.,	  s.166).	  	  
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3	  Metodkapitel	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  valda	  metoderna,	  urvalet	  av	  studieobjekt	  och	  dokumente-‐
rade	  situationer	  samt	  genomförande	  och	  bearbetning	  av	  dokumentationerna.	  
	  
3.1	  Metodologi	  	  
Jag	  har	  valt	  att	  använda	  videoinspelning	  och	  loggboksskrivande	  som	  metod	  för	  att	  
kunna	  studera	  min	  egen	  lärandeprocess.	  I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  dessa	  bägge	  meto-‐
der.	  

3.1.1	  Videoobservation	  
Att	  använda	  sig	  av	  videoobservation	  gör	  att	  filmen	  kan	  ses	  flera	  gånger	  och	  därmed	  kan	  
en	  djupare	  förståelse	  för	  klippets	  innehåll	  skapas	  (Bjørndal,	  2005).	  En	  film	  kan	  även	  
spelas	  upp	  i	  ”slow-‐motion”,	  vilket	  kan	  ge	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  som	  händer.	  	  En	  annan	  
tydlig	  fördel	  med	  videoinspelning	  är	  att	  fokus	  kan	  bytas	  mellan	  visningarna,	  vilket	  kan	  
ge	  en	  ökad	  detaljrikedom.	  Genom	  att	  använda	  videoinspelningar	  kan	  musiker	  se	  sig	  själv	  
agera	  och	  kan	  därmed	  göra	  en	  djupare	  analys	  av	  sig	  själv	  och	  sitt	  framträdande.	  Video-‐
inspelning	  gör	  det	  även	  möjligt	  att	  rikta	  konstruktiv	  kritik	  som	  inte	  vore	  möjligt	  utan	  en	  
inspelning.	  	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  skriver	  även	  att	  vi	  i	  vår	  kultur	  är	  vana	  att	  tro	  att	  en	  inspelning	  visar	  
verkligheten.	  Personen	  som	  sköter	  videokameran	  styr	  innehåll	  och	  fokus	  genom	  kame-‐
rans	  placering.	  Genom	  att	  använda	  flera	  kameror	  kan	  en	  bättre	  helhet	  skapas	  men	  det	  
kan	  påverka	  resultatet	  negativt	  ifall	  information	  hamnar	  utanför	  kameravinkeln.	  Även	  
bakgrundsljud	  och	  liknande	  irritationsmoment	  såsom	  dålig	  bild	  kan	  göra	  att	  en	  inspel-‐
ning	  blir	  förstörd	  då	  det	  helt	  enkelt	  inte	  går	  att	  urskilja	  vad	  som	  händer,	  varken	  via	  ljud	  
eller	  bild.	  	  
	  
En	  viktig	  faktor	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  hur	  den	  filmade	  situationen	  ser	  ut.	  Det	  finns	  en	  
risk	  att	  en	  videoinspelning	  påverkar	  personen	  eller	  personerna	  som	  observeras	  och	  att	  
vissa	  situationer	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  konstlade.	  De	  sidor	  som	  lättast	  påverkar	  män-‐
niskan	  är	  de	  medvetna	  handlingarna.	  Kroppsspråket,	  till	  exempel	  en	  nick,	  är	  inte	  en	  
medveten	  handling	  utan	  en	  reflex.	  Eftersom	  de	  medvetna	  handlingarna	  är	  de	  lättaste	  att	  
påverka	  först	  försvinner	  dessa	  först	  vid	  en	  obekväm	  videoinspelning,	  medan	  de	  reflexar-‐
tade	  finns	  kvar.	  Konsekvensen	  av	  detta	  är	  att	  den	  observerade	  inte	  kan	  påverka	  sitt	  
kroppsspråk	  på	  samma	  sätt	  som	  denne	  kan	  påverka	  sina	  medvetna	  handlingar.	  
	  
För	  att	  kunna	  använda	  materialet	  i	  till	  exempel	  ett	  examensarbete	  behöver	  materialet	  
transkriberas.	  Transkription	  betyder	  att	  teckensystemet	  byts	  från	  ett	  teckensystem	  till	  
ett	  annat	  och	  handlar	  vanligtvis	  om	  att	  genom	  text	  återge	  det	  som	  visats	  eller	  sagts	  i	  en	  
videoinspelning	  (Bjørndal,	  2005).	  Vid	  transkription	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  så	  konkret	  
som	  möjligt	  för	  att	  kunna	  vara	  noggrann,	  och	  lättast	  är	  att	  bestämma	  ett	  antal	  paramet-‐
rar	  som	  följs	  vid	  transkriptionen.	  Dessvärre	  är	  transkription	  väldigt	  tidskrävande	  och	  
ifall	  tiden	  är	  knapp	  bör	  endast	  de	  viktigaste	  sekvenserna	  transkriberas,	  menar	  Bjørndal.	  

3.1.2	  Loggboksskrivande	  
Loggboken	  är	  ett	  annat	  hjälpmedel	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  då	  något	  har	  hänt	  el-‐
ler	  skett	  (Bjørndal,	  2005).	  En	  loggbok	  är	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  föra	  ned	  tankar	  och	  reflekt-‐
ioner	  och	  kan	  struktureras	  upp	  med	  hjälp	  av	  enkla	  medel.	  Att	  använda	  sig	  av	  vad	  Bjørn-‐
dal	  kallar	  för	  anekdotisk	  loggbok	  ger	  två	  tabeller	  för	  olika	  känslor,	  en	  för	  positiva	  käns-‐
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lor	  och	  en	  för	  negativa	  känslor.	  Genom	  att	  föra	  ned	  positiva	  samt	  negativa	  känslor	  kan	  
användaren	  i	  efterhand	  se	  vad	  som	  är	  typiskt	  för	  den	  positiva	  respektive	  den	  negativa	  
känslan.	  	  
	  
En	  ostrukturerad	  loggbok	  kan	  ge	  en	  mer	  öppen	  syn	  då	  det	  som	  skrivs	  kan	  vara	  en	  
omedveten	  tanke	  eller	  en	  ny	  reflektion.	  Med	  hjälp	  av	  en	  loggbok	  kan	  användaren	  av	  
loggboken	  enkelt	  prata	  med	  sig	  själv	  och	  även	  lyssna	  till	  sig	  själv,	  och	  därmed	  skapa	  en	  
djupare	  förståelse	  av	  ett	  skeende	  (Bjørndal,	  2005).	  Den	  loggbok	  jag	  använt	  mig	  av	  är	  en	  
ostrukturerad	  loggbok.	  

3.2	  Metod	  	  
Här	  beskriver	  jag	  de	  val	  jag	  har	  gjort	  samt	  det	  tillvägagångssätt	  jag	  har	  använt	  i	  denna	  
studie.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
Genom	  att	  välja	  videoobservation	  med	  stöd	  av	  loggbok	  är	  avsikten	  att	  få	  en	  så	  bred	  ob-‐
servationsmöjlighet	  som	  möjligt.	  Genom	  att	  försöka	  eliminera	  videoobservationens	  bris-‐
ter	  med	  att	  skriva	  loggbok	  kan	  förhoppningsvis	  tankar	  och	  känslor	  även	  analyseras	  och	  
därmed	  ge	  en	  mer	  rättvis	  bild	  av	  scenariot.	  Då	  en	  videoinspelning	  inte	  kan	  gestalta	  vad	  
jag	  känner	  och	  tänker	  kändes	  en	  kompletterande	  loggbok	  som	  en	  bra	  idé.	  Med	  hjälp	  av	  
videoinspelning	  och	  loggbok	  är	  avsikten	  att	  analysera	  min	  progression	  under	  de	  åtta	  
veckor	  som	  projektet	  rör	  sig	  över.	  	  

3.2.2	  Val	  och	  beskrivning	  av	  studieobjekt	  
Den	  gestaltande	  delen	  skedde	  under	  en	  åttaveckorsperiod	  där	  jag	  övade	  a-‐vistaläsning	  
15	  minuter	  per	  dag.	  Efter	  mycket	  funderande	  om	  vilket	  instrument	  jag	  skulle	  öva	  på	  
valde	  jag	  till	  slut	  att	  enbart	  öva	  på	  mitt	  huvudinstrument	  elgitarr	  för	  att	  jag	  vill	  använda	  
mitt	  huvudinstrument.	  
	  
Sight	  melodies-‐the	  melodic	  way	  to	  sight	  reading	  är	  skriven	  av	  Brent	  Block	  (1981)	  och	  är	  
den	  bok	  som	  jag	  i	  denna	  studie	  har	  använt	  mig	  av	  för	  att	  lära	  mig	  spela	  a-‐vista.	  I	  förordet	  
till	  boken	  skriver	  Brent	  att:	  ”If	  you´re	  working	  on	  becoming	  a	  super	  reader,	  this	  book	  is	  
for	  you!	  It	  contains	  a	  series	  of	  melodies	  designed	  to	  help	  you	  develop	  your	  sightreading	  
abilities	  and	  can	  be	  an	  excellent	  supplement	  or	  follow-‐up	  to	  your	  own	  course	  of	  study”.	  
(a.a.,	  s.	  1).	  För	  att	  också	  få	  möjlighet	  att	  här	  publicera	  notmaterial	  ur	  boken	  har	  jag	  an-‐
sökt	  om	  tillstånd	  hos	  Alfred	  Music	  Publications.	  De	  har	  svarat	  att	  eftersom	  mitt	  arbete	  är	  
av	  pedagogisk	  karaktär	  så	  faller	  det	  under	  FAIR	  USE,	  vilket	  betyder	  att	  jag	  är	  fri	  att	  an-‐
vända	  materialet	  på	  det	  sätt	  jag	  själv	  önskar	  så	  länge	  det	  sker	  i	  pedagogiskt	  syfte:"...	  this	  
usage	  would	  be	  deemed	  educational	  in	  nature	  and	  would	  therefore	  fall	  under	  FAIR	  USE.	  
There	  is	  no	  need	  for	  a	  license	  and	  you	  are	  clear	  to	  proceed	  as	  needed"	  har	  de	  alltså	  låtit	  
meddela	  mig	  via	  mail	  (Mailväxling,	  20/6-‐2014).	  	  
	  
Boken	  i	  a-‐vistaspel	  innehåller	  75	  små	  stycken.	  Var	  och	  en	  av	  dessa	  stycken	  innehåller	  
mellan	  16	  till	  40	  takter.	  I	  början	  av	  boken	  används	  inte	  da	  capo	  och	  liknande	  termer	  men	  
senare	  i	  boken	  används	  även	  dessa	  termer.	  Alla	  stycken	  tillhör	  en	  genre	  som	  till	  exempel	  
barock,	  pop	  eller	  filmmusik	  och	  alla	  stycken	  har	  även	  en	  rekommenderad	  tempoanvis-‐
ning.	  Materialet	  i	  sig	  är	  inte	  specifikt	  för	  ett	  speciellt	  instrument	  utan	  passar	  alla	  g-‐
klavsinstrument,	  dock	  visas	  bara	  oktavläge	  för	  gitarr.	  Alla	  stycken	  innehåller	  även	  ut-‐
skrivna	  ackord	  så	  att	  en	  lärare	  exempelvis	  ska	  kunna	  ackompanjera	  sin	  elev,	  eller	  så	  att	  
användaren	  av	  boken	  med	  hjälp	  av	  dessa	  ackord	  ska	  kunna	  spela	  in	  en	  bakgrund	  som	  
denne	  sedan	  kan	  öva	  till.	  
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Progressionen	  i	  materialet	  går	  i	  viss	  mån	  ganska	  snabbt	  framåt,	  framförallt	  i	  slutet.	  
Boken	  riktar	  sig	  nog	  mer	  till	  utövande	  musiker	  som	  inte	  riktigt	  har	  lärt	  sig	  läsa	  noter	  då	  
det	  inte	  finns	  beskrivet	  vad	  de	  olika	  noterna	  innebär	  eller	  hur	  till	  exempel	  en	  triol	  låter,	  
utan	  detta	  antas	  användaren	  av	  boken	  redan	  kunna.	  En	  nybörjare	  skulle	  behöva	  en	  lä-‐
rare	  som	  berättar	  vad	  alla	  termerna	  och	  notvärdena	  innebär.	  	  
	  
Boken	  använder	  det	  mesta	  som	  behövs	  för	  grundläggande	  a-‐vistaläsning,	  såsom	  noter,	  
rytmer,	  olika	  oktaver	  med	  mera.	  I	  början	  av	  boken	  används	  nästan	  uteslutande	  halvno-‐
ter	  och	  fjärdedelsnoter	  medan	  melodin	  är	  ganska	  spridd	  redan	  från	  början.	  I	  till	  exempel	  
stycke	  nio	  är	  melodin	  som	  lägst	  c1	  och	  som	  högst	  d3,	  vilket	  ger	  ett	  omfång	  på	  två	  okta-‐
ver	  plus	  en	  sekund,	  vilket	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  ganska	  spritt	  när	  användaren	  precis	  
börjat	  läsa	  noter.	  
	  
Notmaterialet	  är	  uppbyggt	  utifrån	  8	  olika	  nivåer.	  Svårighetsgraden	  ökar	  mellan	  varje	  
nivå	  och	  nivåerna	  byts	  mellan	  vart	  10:e	  stycke.	  Till	  exempel	  används	  inte	  trioler	  till	  en	  
början	  utan	  presenteras	  först	  i	  det	  65:e	  stycket.	  Fram	  till	  det	  14:e	  stycket	  används	  en-‐
bart	  fjärdelsnoter	  och	  halvnoter.	  Författaren	  har	  valt	  att	  enbart	  använda	  sig	  av	  lättare	  
tonarter	  och	  använder	  högst	  tre	  korsförtecken	  eller	  två	  b-‐förtecken.	  Alltså	  används	  end-‐
ast	  tonarterna	  C,	  D,	  F,	  G,	  A,	  Bb.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  studieobjektet	  
Under	  denna	  åttaveckorsperiod	  försökte	  jag	  att	  öva	  en	  gång	  om	  dagen	  för	  att	  få	  en	  kon-‐
tinuitet	  i	  övningen.	  Under	  övningstillfällena	  spelade	  jag	  igenom	  minst	  tre	  stycken	  och	  
oftast	  även	  sista	  låten	  från	  föregående	  dag.	  Detta	  tog	  ungefär	  15	  minuter.	  Till	  en	  början	  
använde	  jag	  mig	  av	  en	  metronom	  för	  att	  spela	  till,	  men	  valde	  bort	  den	  väldigt	  tidigt	  då	  
jag	  märkte	  att	  jag	  bytte	  tempo	  alldeles	  för	  ofta	  för	  att	  kunna	  få	  ett	  flyt	  i	  spelet.	  Metrono-‐
men	  hämmade	  helt	  enkelt	  för	  mycket	  när	  jag	  övade	  a-‐vistaläsning,	  eftersom	  jag	  då	  var	  
tvungen	  att	  spela	  till	  en	  fast	  puls.	  	  
	  
Jag	  spelade	  alla	  stycken	  ur	  boken	  i	  den	  ordning	  som	  styckena	  var	  skrivna	  i,	  alltså	  från	  
början	  till	  slutet.	  Däremot	  så	  spelade	  jag	  de	  svåra	  låtarna	  i	  ordningen	  73,	  71	  och	  75.	  Att	  
jag	  valde	  att	  spela	  stycke	  71	  istället	  för	  stycke	  74,	  var	  för	  att	  stycke	  71	  var	  mer	  likt	  
stycke	  73,	  därav	  den	  ordningen.	  
	  
För	  att	  enkelt	  kunna	  se	  progressionen	  av	  mitt	  a-‐vistaspel	  valde	  jag	  ut	  tre	  likvärdigt	  svåra	  
stycken	  från	  boken	  för	  att	  pröva	  mitt	  kunnande	  i	  att	  spela	  a-‐vista.	  Ett	  av	  dessa	  stycken	  
spelade	  jag	  vid	  första	  speltillfället,	  efter	  fyra	  veckor	  och	  vid	  sista	  speltillfället.	  I	  och	  med	  
att	  jag	  valde	  likvärdigt	  svåra	  stycken	  blev	  det	  lättare	  att	  se	  hur	  min	  progression	  varit.	  
Hade	  jag	  valt	  ett	  enklare	  stycke	  vid	  första	  tillfället,	  ett	  medelsvårt	  vid	  andra	  tillfället	  och	  
en	  svårt	  vid	  sista	  tillfället	  hade	  de	  varit	  mycket	  svårare	  att	  se	  vad	  jag	  inte	  klarade	  av	  i	  
början	  och	  vad	  jag	  lärde	  mig.	  
	  
3.2.4	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
Från	  början	  valde	  jag	  att	  spela	  in	  tre	  filmer,	  en	  vid	  första	  speltillfället,	  en	  efter	  fyra	  veck-‐
ors	  spelande	  och	  den	  sista	  vid	  sista	  speltillfället.	  I	  efterhand	  har	  jag	  lagt	  till	  fem	  inspel-‐
ningstillfällen,	  två	  mellan	  den	  första	  och	  den	  andra	  filmen	  och	  tre	  mellan	  den	  andra	  och	  
tredje	  filmen.	  Detta	  gjorde	  jag	  för	  att	  enklare	  kunna	  analysera	  min	  progression	  och	  för	  
att	  en	  bild	  säger	  mer	  än	  tusen	  ord.	  	  	  
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Loggboken	  bestämde	  jag	  innan	  att	  jag	  skulle	  skriva	  vid	  varje	  övningstillfälle	  och	  jag	  
valde	  att	  skriva	  utifrån	  en	  ostrukturerad	  loggbok,	  för	  att	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kunna	  skriva	  
ned	  tankar	  och	  reflektioner	  över	  mitt	  övande.	  	  

3.2.5	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Videoobservationen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  en	  iPhone	  4,	  Zoom	  Q3HD	  och	  en	  Nikon	  J2.	  Fil-‐
merna	  spelades	  in	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  och	  i	  mitt	  föräldrahem	  i	  Skara.	  Filmerna	  
är	  mellan	  15	  till	  20	  minuter	  långa	  och	  alla	  situationer	  med	  min	  övning	  innehåller	  minst	  
tre	  stycken	  ur	  Sight	  melodies	  (Block,	  1981).	  Filmerna	  är	  filmade	  rakt	  mot	  gitarrhalsen	  
för	  att	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  se	  vad	  som	  händer	  med	  mina	  händer	  och	  fingrar.	  
Dessvärre	  är	  inte	  hela	  mitt	  ansikte	  med,	  något	  som	  jag	  inte	  insåg	  var	  bra	  förrän	  filmerna	  
redan	  var	  inspelade.	  
	  
Loggboken	  fördes	  via	  en	  iPad.	  Det	  jag	  har	  skrivit	  i	  loggboken	  är	  vilka	  stycken	  jag	  spelade	  
samt	  vad	  som	  gick	  bra	  och	  mindre	  bra	  och	  ifall	  jag	  märkte	  något	  speciellt	  eller	  min-‐
nesvärt	  när	  jag	  övade.	  Nedan	  följer	  ett	  utdrag	  ut	  loggboken,	  vilket	  visar	  hur	  den	  är	  skri-‐
ven.	  
	  

22/10	  
	   Spelat	  35-‐41.	  Flyter	  på	  okey,	  Bb	  är	  svårt	  men	  går	  bättre	  och	  bättre.	  	  

23/10	  
Spelat	  37-‐42.	  Idag	  kändes	  det	  inte	  alls	  bra,	  gick	  jättedåligt.	  Det	  enda	  posi-‐
tiva	  är	  att	  det	  känns	  som	  jag	  börjar	  få	  i	  f:ett.	  Har	  tidigare	  blandat	  ihop	  det	  
med	  e.	  	  

	   (Ur	  loggboken	  från	  22-‐23/10	  2013)	  
	  
3.2.6	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationerna	  
Innan	  jag	  började	  transkribera	  materialet	  valde	  jag	  ut	  ett	  antal	  musikaliska	  resurser	  som	  
jag	  under	  övningarna	  och	  inspelningarna	  hade	  märkt	  att	  jag	  fokuserat	  extra	  mycket	  på.	  
Dessa	  var	  toner,	  rytm	  och	  tempo	  samt	  övriga	  musikaliska	  iakttagelser.	  Varje	  stycke	  jag	  
transkriberade	  delade	  jag	  upp	  takt	  för	  takt	  för	  att	  kunna	  få	  möjlighet	  att	  anteckna	  hur	  
jag	  hanterade	  de	  olika	  resurserna.	  För	  att	  kunna	  iaktta	  på	  vad	  som	  var	  rätt-‐	  och	  felspelat	  
använde	  jag	  både	  en	  gitarr	  och	  noter	  för	  att	  kunna	  spela	  med	  och	  därmed	  kontrollera	  
vad	  jag	  gjorde	  i	  filmerna.	  Jag	  gjorde	  transkriptionstabeller	  med	  olika	  kolumner	  för	  varje	  
resurs	  jag	  granskade.	  
	  
Dessutom	  analyserade	  jag	  mina	  kroppsliga	  resurser.	  Jag	  lade	  märke	  till	  att	  jag	  använder	  
flera	  kroppsliga	  resurser	  som	  reaktion	  på	  olika	  saker	  som	  händer	  under	  övningen.	  De	  
kroppsliga	  resurser	  jag	  beskrivit	  har	  varit	  reaktioner	  i	  form	  av	  tal,	  sång	  och	  blickar.	  	  
Dessa	  kroppsliga	  resurser	  finns	  inskrivna	  under	  resurserna	  toner,	  rytmer	  och	  tempo.	  
Detta	  för	  att	  lättare	  kunna	  se	  vad	  de	  kroppsliga	  resurserna	  påverkar	  under	  a-‐
vistaläsningen.	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Övriga	  iakttagel-‐

ser	  

Takt	  1	   Spelar	  a	  istället	  
för	  c	  

rätt	  rytm	   	   	  
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	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Övriga	  iakttagel-‐
ser	  

Takt	  2	   spelar	  a	  istället	  
för	  c	  

rätt	  rytm	   sackar	  i	  tempo.	  
märker	  att	  jag	  
spelat	  fel	  ton,	  
börjar	  här	  om	  
från	  början.	  

	  

Takt	  1	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  2	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  3	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  4	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  5	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  6	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  7	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  8	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  9	   spelar	  först	  b	  
istället	  för	  bess.	  
börjar	  om	  och	  
spelar	  sedan	  rätt.	  

rätt	  rytm	   sackar	  i	  tempo	   	  

Takt	  10	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  11	   rätt	  toner	  men	  
lägger	  till	  ett	  c	  
efter	  b	  som	  inte	  
finns	  

rätt	  rytm	  spelar	  
en	  fjärdedel	  för	  
mycket	  

	   	  

Takt	  12	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  13	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  14	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  

Takt	  15	   rätt	  toner	   Här	  blir	  rytmen	  
konstig	  då	  jag	  
måste	  kompen-‐
sera	  för	  felet	  tidi-‐
gare,	  blir	  nog	  en	  
4/4-‐takt	  

Sackar	  i	  tempo	   	  

Takt	  16	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	   	  
(Ur	  transkription	  av	  stycke	  40,	  film	  4)	  
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(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  40)	  
	  
Delar	  av	  transkriptionerna	  har	  jag	  bearbetat	  mer	  genom	  att	  extra	  noggrant	  försöka	  
uppmärksamma	  mina	  kroppsliga	  resurser	  när	  jag	  till	  exempel	  spelar	  fel	  eller	  då	  jag	  
sjunger	  med	  i	  melodin.	  	  
	  
Vid	  granskning	  av	  transkriptionerna	  uppmärksammade	  jag	  vissa	  mönster	  som	  jag	  i	  min	  
resultatdel	  sedan	  formade	  till	  olika	  teman.	  Dessa	  mönster	  handlade	  om	  hur	  jag	  på	  olika	  
sätt	  gjorde	  för	  att	  lära	  mig	  spela	  a-‐vista.	  	  
	  	  
3.2.7	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Kvale	  (2009)	  beskriver	  hur	  den	  som	  forskar	  bör	  använda	  en	  kritisk	  syn	  på	  sin	  analys	  
och	  sitt	  perspektiv	  på	  ämnet	  i	  fråga.	  Precis	  som	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  beskriver	  
handlar	  examensarbetet	  om	  att	  få	  en	  fördjupad	  förståelse	  för	  läraryrket.	  Att	  även	  för-‐
söka	  ge	  en	  korrekt	  bild	  av	  vad	  som	  skett,	  samt	  en	  neutral	  syn,	  är	  viktiga	  parametrar,	  
menar	  Johansson	  och	  Svedner.	  Vidare	  beskriver	  Johansson	  och	  Svedner	  hur	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  sakligt	  bearbeta	  och	  beskriva	  all	  fakta	  som	  rör	  arbetet,	  vare	  sig	  det	  stöder	  eller	  
inte	  stöder	  den	  egna	  uppfattningen.	  	  	  
	  
I	  min	  undersökning	  och	  transkribering	  har	  jag	  försökt	  att	  beskriva	  all	  fakta	  neutralt	  och	  
inte	  påverkas	  av	  min	  egen	  uppfattning,	  och	  att	  inte	  påverkas	  av	  det	  faktum	  att	  jag	  har	  
forskat	  på	  mig	  själv.	  Jag	  utgår	  även	  ifrån	  de	  skrivna	  resurserna	  då	  jag	  transkriberar.	  
	  
Validitet	  betyder	  i	  vanligt	  språkbruk	  att	  riktigheten	  i	  yttrandet	  är	  sanningsenligt	  (Kvale,	  
2010).	  I	  detta	  arbete	  handlar	  det	  om	  att	  forskningen	  på	  min	  egen	  process	  är	  ärligt	  gjord.	  
Arbetet	  syftar	  i	  att	  jag	  forskar	  på	  mig	  själv,	  och	  visar	  bara	  hur	  mitt	  lärande	  har	  varit,	  vil-‐
ket	  gör	  att	  det	  inte	  är	  säkert	  att	  samma	  studie	  skulle	  ge	  samma	  resultat	  på	  en	  annan	  per-‐
son.	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  min	  egen	  lärande-‐
process	  och	  med	  hjälp	  av	  de	  transkriberade	  videofilmerna	  samt	  loggboken.	  
	  
4.1	  Min	  design	  för	  att	  lära	  mig	  spela	  a-‐vista	  
Detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  jag	  designar	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  att	  lära	  mig	  spela	  
a-‐vista.	  I	  dessa	  tillvägagångssätt	  använder	  jag	  olika	  kroppsliga	  resurser	  som	  hjälp	  för	  att	  
kunna	  fokusera	  på	  och	  lära	  mig	  tonerna,	  rytmerna	  och	  tempot	  i	  de	  stycken	  som	  spelas.	  
Resurserna	  är	  betänketid,	  räkna	  med	  i	  takten,	  spela	  med	  glidande	  fingerrörelser,	  sång	  
samt	  att	  spela	  med	  fortlöpande	  fingerrörelser.	  

4.1.1	  Betänketid	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Resursen	  betänketid	  är	  då	  jag	  till	  exempel	  stannar	  upp,	  eller	  sänker	  tempot	  för	  att	  hinna	  
läsa	  i	  noterna.	  	  
	  
I	  alla	  filmer	  jag	  har	  transkriberat	  hittar	  jag	  stora	  tendenser	  till	  omspelning	  då	  jag	  har	  
spelat	  fel.	  Antagligen	  är	  detta	  en	  slags	  naturlig	  reflex	  jag	  inte	  tänker	  på	  utan	  jag	  slutar	  
helt	  enkelt	  spela	  för	  att	  reflektera	  över	  vad	  som	  har	  blivit	  fel.	  I	  nedanstående	  transkript-‐
ion	  visas	  hur	  jag	  slutar	  att	  spela	  då	  jag	  blir	  osäker	  på	  ifall	  jag	  spelar	  rätt	  rytm:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  

resurser	  

Takt	  21	   rätt	  noter	   spelar	  första	  
fjärdedelen	  
som	  en	  halvnot	  
och	  förskjuter	  
hela	  låten	  ett	  
slag.	  

I	  tempo.	   	  

Takt	  22	  spelar	  
om	  	  

rätt	  noter	   Blir	  osäker	  och	  
tveksam	  och	  
märker	  att	  ryt-‐
men	  är	  felspe-‐
lad.	  	  	  

Slutar	  spela.	   Rynkar	  pannan	  
då	  jag	  blir	  osä-‐
ker.	  

Takt	  21	   rätt	  noter	   spelar	  nu	  rätt	  
rytm,	  Har	  kollat	  
in	  rytmen	  innan	  
jag	  fortsätter	  
spelar.	  

I	  tempo.	   	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  9,	  film	  3)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  9)	  
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Som	  vi	  kan	  se	  ovan	  tvekar	  jag	  lite	  när	  jag	  märker	  att	  jag	  har	  spelat	  fel.	  Jag	  slutar	  då	  att	  
spela	  och	  tittar	  efter	  vad	  som	  har	  blivit	  fel	  innan	  jag	  spelar	  de	  två	  takterna	  igen.	  Ibland	  
ser	  jag	  direkt	  vad	  jag	  har	  spelat	  fel	  och	  ibland	  behöver	  jag	  mer	  betänketid,	  vilket	  gör	  att	  
jag	  kan	  stanna	  upp	  i	  flera	  sekunder.	  Detta	  kallar	  jag	  för	  eftertänksam	  betänketid.	  Även	  
kroppsliga	  resurser,	  här	  i	  form	  av	  olika	  ansiktsuttryck	  används.	  Jag	  rynkar	  pannan	  ef-‐
tersom	  vet	  att	  jag	  kommer	  att	  spela	  fel,	  men	  jag	  försöker	  alltid	  spela	  hela	  takten	  innan	  
jag	  stannar	  upp.	  Nedanstående	  transkription	  visar	  hur	  jag	  saktar	  ned	  tempot	  för	  att	  få	  
tid	  att	  tänka,	  alltså	  en	  förberedande	  betänketid.	  Detta	  finns	  beskrivet	  under	  resursen	  
tempo:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	  

Takt	  30	   spelar	  e	  istället	  för	  
f,	  märker	  att	  jag	  
spelat	  fel.	  

rätt	  rytm	   tänker	  till	  vad	  jag	  
gjorde	  fel,	  en	  kort	  
paus	  innan	  jag	  spe-‐
lar	  om	  från	  takt	  
29..	  

takt	  29	   Rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

takt	  30	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

takt	  31	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

takt	  32	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   saktar	  ned	  under	  
denna	  takten	  för	  
att	  se	  ifall	  jag	  spe-‐
lat	  rätt	  

takt	  33	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

takt	  34	   rätt	  ton.	   rätt	  rytm	   saktar	  även	  ned	  
här	  

takt	  35	  in	  i	  c	   spelar	  först	  e,	  men	  
märker	  att	  det	  är	  
fel	  och	  spelar	  vi-‐
dare	  direkt	  från	  
taktens	  början	  i	  
tempo.	  

rätt	  rytm	   	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  40,	  film	  4)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  stycke	  40)	  
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I	  ovanstående	  transkription	  saktar	  jag	  ned	  tempot	  för	  att	  få	  mer	  tid	  att	  tänka,	  istället	  för	  
att	  sluta	  spela,	  vilket	  är	  en	  eftertänksam	  betänketid.	  Takt	  32	  ser	  likadan	  ut	  rytmmässigt	  
som	  takt	  30,	  men	  består	  av	  två	  e	  istället	  för	  f,	  vilket	  gjorde	  mig	  förvirrad	  då	  jag	  spelade	  
fel	  i	  takt	  30.	  Vi	  kan	  även	  se	  i	  takt	  35	  att	  jag	  inte	  gör	  någon	  paus	  utan	  spelar	  takten	  igen	  i	  
det	  tempo	  jag	  valde	  från	  början.	  
	  
I	  transkriptionen	  nedan	  använder	  jag	  mig	  av	  en	  annan	  slags	  förberedande	  betänketid.	  
Det	  är	  då	  jag	  läser	  igenom	  rytmen	  i	  takten	  med	  ljudande	  röst	  innan	  jag	  lägger	  på	  melo-‐
din.	  Jag	  särar	  helt	  enkelt	  på	  rytmen	  och	  melodin	  för	  att	  lättare	  kunna	  spela	  rätt	  rytm	  och	  
melodi.	  Det	  går	  även	  att	  se	  att	  jag	  spelar	  fel	  i	  melodin	  innan	  betänketiden,	  som	  jag	  sedan	  
spelar	  rätt	  efter	  omtaget:	  
	  

	  
Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  

resurser	  

Takt	  2	   Spelar	  d-‐c-‐b-‐c	  
istället	  för	  d-‐c-‐b-‐a	  
på	  andra	  slaget.	  

Andra	  slaget	  spe-‐
lar	  jag	  som	  en	  
slags	  triol.	  Läser	  
igenom	  rytmen	  
innan	  jag	  börjar	  
om	  från	  början	  

Sackar	  och	  spelar	  
långsamt.	  

”Nej”,	  spelar	  se-‐
dan	  igenom	  tak-‐
ten.	  Inser	  då	  att	  
jag	  spelat	  i	  fel	  
oktav,	  svär	  till.	  

Upptakt	  Omtag	   Andra	  tonen	  spe-‐
lar	  jag	  a	  istället	  för	  
g.	  

Rätt	  rytm	   I	  tempo	   	  

Takt	  1	   Rätt	  toner	   Rätt	  rytm	   I	  tempo	   	  

Takt	  2	   Rätt	  toner	   Rätt	  rytm	   I	  tempo	   Rynkar	  pannan	  
när	  jag	  spelar	  fel,	  
tittar	  extra	  nog-‐
grant	  i	  noterna.	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  75,	  film	  3)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  75)	  
	  
Det	  går	  alltså	  att	  se	  tre	  tendenser	  vad	  gäller	  betänketid,	  dels	  då	  jag	  helt	  stannar	  upp,	  dels	  
de	  gånger	  jag	  spelar	  långsammare,	  samt	  då	  jag	  stannar	  upp	  och	  går	  igenom	  rytmen	  med	  
rösten.	  När	  jag	  spelar	  långsammare	  och	  då	  jag	  går	  igenom	  rytmen	  med	  rösten	  kallar	  jag	  
för	  förberedande	  betänketid,	  medan	  den	  eftertänksamma	  betänketiden	  är	  då	  jag	  stannar	  
upp.	  Alla	  dessa	  tre	  tidsbaserade	  resurser	  är	  hjälpmedel	  för	  att	  kunna	  reflektera	  och	  
tänka	  över	  vad	  som	  blivit	  fel	  eller	  då	  jag	  är	  osäker	  på	  om	  jag	  har	  spelat	  rätt.	  På	  ett	  sätt	  så	  
är	  reflektionen	  då	  jag	  spelar	  långsammare	  mer	  en	  försiktighetsåtgärd	  för	  att	  inte	  spela	  
fel,	  då	  jag	  behöver	  mer	  tid	  för	  att	  verkligen	  veta	  vad	  jag	  ska	  spela.	  
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4.1.2	  Räknande	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Här	  beskrivs	  hur	  jag	  använder	  rösten	  som	  kroppslig	  resurs	  för	  att	  räkna	  med	  i	  takten	  vid	  
svårare	  passager	  eller	  vid	  pauser.	  
	  
Ibland	  då	  jag	  tycker	  rytmen	  är	  svår	  räknar	  jag	  pulsen	  samtidigt	  som	  jag	  spelar	  för	  att	  
kunna	  guida	  mig	  själv.	  Detta	  är	  beskrivet	  i	  texten	  nedan:	  
	  

Spelat	  41-‐45.	  Börjar	  bli	  riktigt	  svårt	  med	  rytmerna.	  När	  åttondelspauserna	  
	  kommer	  blir	  det	  jättesvårt	  att	  hålla	  koll	  på	  vad	  vart	  man	  är.	  Meloditonerna	  
blir	  nästan	  alltid	  rätt,	  men	  det	  är	  rytmen	  som	  gör	  det	  svårt.	  Började	  att	  
räkna	  samtidigt	  som	  jag	  spelade.	  Det	  blev	  lättare	  med	  rytmen	  men	  var	  
svårt	  att	  räkna	  samtidigt	  då	  jag	  måste	  koncentrera	  mig	  på	  en	  sak	  till.	  (Ur	  
loggboken	  från	  den	  31/10	  2013)	  

	  
Jag	  använder	  mig	  själv	  som	  en	  slags	  mänsklig	  metronom	  för	  att	  kunna	  veta	  var	  i	  
takten	  jag	  befinner	  mig,	  och	  för	  att	  kunna	  spela	  de	  rytmer	  jag	  tycker	  är	  svåra.	  I	  
transkriptionen	  nedan	  visas	  hur	  jag	  räknar	  pulsen	  samtidigt	  som	  jag	  spelar	  för	  
att	  veta	  var	  jag	  är:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppslig	  

resurs	  

Takt	  17	   Rätt	  toner	   Rätt	  rytm	   I	  tempo	   Säger	  ”3”	  när	  
tredje	  slaget	  
börjar	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  75,	  film	  3)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  75)	  

4.1.3	  Sång	  som	  resurs	  i	  lärande	  
Kroppsliga	  resursen	  sång	  är	  en	  av	  de	  resurser	  jag	  använder	  mig	  mest	  av.	  Jag	  uppfattar	  
det	  som	  att	  det	  sker	  impulsivt	  och	  naturligt.	  Det	  är	  alltså	  inget	  jag	  tänker	  att	  jag	  ska	  göra	  
utan	  det	  bara	  händer.	  Exempel	  på	  detta	  finns	  i	  nedanstående	  transkription:	  
	  
Takt	  6	   Andra	  slaget	  

spelar	  jag	  d-‐c-‐b-‐
c.	  ändrar	  till	  
rätt.	  tredje	  sla-‐
get	  sjunger	  jag	  
rätt	  före	  jag	  
spelar.	  

Rätt	  rytm	   Saktar	  ner	  och	  
går	  igenom	  tak-‐
ten	  långsamt.	  

Sjunger	  med	  i	  
melodin	  
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Takt	  9	  In	  i	  B	   På	  andra	  slaget	  
spelar	  jag	  först	  
b-‐a-‐g-‐fiss.	  spe-‐
lar	  sedan	  rätt	  

Rätt	  rytm	  andra	  
gången	  

Stannar	  upp	  
när	  jag	  spelar	  
fel.	  

Sjunger	  med	  i	  
melodin	  

Takt	  10	   Hakar	  mig	  i	  
början	  då	  jag	  
spelar	  d-‐ciss	  
istället	  för	  d-‐c.	  	  

Nog	  rätt	  rytm,	  
trots	  hakningar.	  

Hakar	  mig	  på	  
andra	  tonen	  
och	  blir	  osäker	  
om	  jag	  spelar	  
rätt	  vid	  slutet	  
på	  andra	  slaget,	  
saktar	  upp.	  

Sjunger	  fortfa-‐
rande	  med	  i	  
melodin	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  75,	  film	  3)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  75)	  
	  
I	  ovanstående	  transkription	  går	  det	  att	  se	  att	  jag	  vid	  ett	  antal	  takter	  använder	  sång	  för	  
att	  sjunga	  med.	  I	  takt	  6	  finns	  ett	  väldigt	  intressant	  fenomen	  då	  jag	  sjunger	  melodin	  rätt,	  
men	  stannar	  upp	  med	  gitarren,	  vilket	  gör	  att	  jag	  först	  sjunger	  melodin	  innan	  jag	  spelar	  
den	  på	  gitarren.	  

4.1.4	  Spela	  med	  glidande	  fingerrörelser	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Resursen	  att	  spela	  med	  en	  glidande	  fingerrörelse	  utan	  avbrott,	  det	  vill	  säga	  glissando,	  
innebär	  att	  glida	  på	  greppbrädan	  för	  att	  från	  en	  felspelad	  ton	  komma	  upp	  till	  rätt	  ton.	  
Detta	  sker	  då	  jag	  till	  exempel	  har	  missat	  ett	  förtecken	  eller	  kommit	  en	  ton	  under	  den	  
noterade	  tonen,	  exempelvis	  då	  jag	  spelar	  ett	  e	  och	  sedan	  glider	  upp	  till	  f.	  
	  
Tyvärr	  använder	  jag	  inte	  glissando	  för	  att	  det	  är	  snyggt	  utan	  för	  att	  jag	  har	  spelat	  fel	  ton,	  
och	  för	  att	  jag	  försöker	  rädda	  situationen	  med	  ett	  glissando	  upp	  till	  rätt	  ton.	  Detta	  finns	  
beskrivet	  under	  resursen	  toner:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	  

Takt	  4	   glider	  till	  c,	  ska	  
vara	  a	  

rätt	  rytm	  

Takt	  22	   rätt	  noter,	  men	  
glider	  upp	  till	  e	  
från	  d.	  

rätt	  rytm	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  9,	  film	  3)	  
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(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  stycke	  9)	  
	  
Här	  har	  jag	  alltså	  spelat	  fel	  och	  använder	  glissando	  för	  att	  komma	  upp	  till	  rätt	  ton.	  Även	  
detta	  är	  något	  som	  jag	  inte	  tänker	  på	  när	  jag	  spelar	  utan	  det	  sker	  impulsivt.	  

4.1.5	  Spela	  med	  fortlöpande	  fingerrörelser	  som	  resurs	  för	  lärande	  
Resursen	  att	  spela	  med	  fortlöpande	  fingerrörelser	  innebär	  att	  inte	  göra	  pauser	  eller	  
stanna	  upp	  när	  det	  blir	  felspel,	  utan	  bara	  att	  fortsätta	  spela.	  
	  
På	  ett	  sätt	  var	  mitt	  mål	  att	  kunna	  spela	  utan	  att	  göra	  avbrott	  i	  styckena.	  Tyvärr	  har	  det	  
inte	  riktigt	  fungerat	  så	  bra	  som	  jag	  velat,	  även	  om	  jag	  utgått	  ifrån	  att	  fortsätta	  spela	  vid	  
felspel.	  Att	  använda	  glissando,	  som	  beskrevs	  i	  förra	  avsnittet,	  har	  gjort	  att	  jag	  inte	  har	  
slutat	  spela	  utan	  fortsatt	  direkt.	  Dessvärre	  spelar	  jag	  ofta	  fel	  utan	  att	  jag	  tänker	  på	  det,	  
och	  jag	  tycks	  inte	  ens	  märka	  att	  jag	  spelar	  fel.	  På	  ett	  sätt	  innebär	  detta	  att	  jag	  spelar	  utan	  
avbrott,	  men	  då	  jag	  inte	  själv	  vet	  om	  att	  jag	  spelat	  fel	  försvinner	  syftet	  med	  att	  inte	  sluta	  
spela,	  eftersom	  resursen	  bygger	  på	  att	  gå	  vidare	  och	  inte	  spela	  om	  till	  exempel	  den	  fel-‐
spelade	  takten.	  I	  nedanstående	  transkription	  visas	  just	  hur	  jag	  spelar	  utan	  avbrott	  i	  takt	  
11	  och	  15:	  	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	  

Takt	  11	   rätt	  toner,	  men	  läg-‐
ger	  till	  ett	  c	  efter	  b	  
som	  inte	  finns	  

rätt	  rytm	  spelar	  en	  
fjärdedel	  för	  mycket	  

	  

Takt	  12	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

Takt	  13	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

Takt	  14	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

Takt	  15	   rätt	  toner	   Här	  blir	  rytmen	  
konstig	  då	  jag	  måste	  
kompensera	  för	  
felet	  tidigare,	  blir	  
nog	  en	  4/4-‐takt	  

Sackar	  i	  tempo	  

Takt	  16	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

Takt	  17	  in	  i	  b	   rätt	  toner	   rätt	  rytm	   	  

Takt	  18	   rätt	  toner	   lite	  diffus	  rytm	   spelar	  denna	  takten	  
lite	  långsammare	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  40,	  film	  4)	  
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(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  stycke	  40)	  
	  
I	  transkriptionen	  ovan	  går	  det	  att	  se	  att	  jag	  spelat	  fel	  i	  takt	  11,	  men	  jag	  märker	  inte	  av	  att	  
jag	  har	  spelat	  fel	  förrän	  i	  takt	  15,	  vilket	  gör	  att	  jag	  måste	  försöka	  åtgärda	  felet	  genom	  att	  
lägga	  till	  ett	  taktslag	  till.	  Förutom	  att	  jag	  behöver	  lite	  betänketid	  genom	  att	  spela	  lång-‐
sammare	  fortsätter	  jag	  ändå	  att	  spela	  för	  att	  bibehålla	  flytet	  i	  spelet.	  

4.1.6	  Kombination	  av	  olika	  resurser	  i	  lärande	  
I	  nedanstående	  transkription	  beskrivs	  hur	  jag	  använder	  flera	  resurser	  när	  jag	  spelar:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  

resurser	  

Takt	  5	   Spelar	  d,	  g,	  a,	  b,	  
c.	  Ska	  vara	  d,	  g,	  
b,	  d,	  ciss	  

Först	  fel	  rytm,	  
sedan	  rätt	  

Spelar	  mycket	  
långsamt	  

Spelar	  först	  
igenom	  takten,	  
märker	  att	  det	  
är	  fel	  och	  tar	  
om	  takten,	  
sjunger	  då	  med	  
i	  melodin	  

(Ur	  transkriptionen	  av	  stycke	  71,	  film	  2)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  71)	  
	  
I	  transkriptionen	  ovan	  visas	  hur	  jag	  kombinerar	  betänketid	  med	  att	  sjunga.	  Dels	  spelar	  
jag	  långsammare	  för	  att	  jag	  är	  osäker,	  dels	  gör	  jag	  ett	  omtag	  för	  att	  jag	  har	  spelat	  fel,	  men	  
jag	  sjunger	  även	  med	  i	  melodin	  för	  att	  vara	  helt	  säker	  på	  att	  jag	  spelar	  rätt.	  Detta	  är	  helt	  
enkelt	  en	  takt	  där	  jag	  kombinerar	  ett	  antal	  olika	  resurser	  jag	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  
övar.	  
	  
4.2	  Progressionen	  i	  lärandet	  av	  att	  spela	  a-‐vista	  
Här	  presenterar	  jag	  stycke	  71,	  73	  samt	  75,	  som	  ger	  en	  sammanfattning	  av	  den	  progress-‐
ion	  jag	  haft	  under	  de	  veckor	  jag	  övat	  a-‐vistaläsning.	  
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4.2.1	  Genomspelning	  av	  stycke	  73	  
Vid	  transkriptionen	  av	  det	  första	  stycket	  hittar	  jag	  fruktansvärt	  mycket	  felspel	  och	  pau-‐
ser	  som	  gör	  att	  det	  inte	  blir	  något	  direkt	  flyt	  i	  spelet.	  Stycket	  går	  i	  A-‐dur	  och	  genren	  är	  
skriven	  som	  en	  Movie	  love	  theme,	  ett	  slags	  filmstycke,	  vilket	  tyvärr	  inte	  går	  att	  urskilja	  
på	  grund	  av	  alla	  felspel.	  Stycket	  spelades	  vecka	  ett.	  
	  
Nedanstående	  transkription	  beskriver	  alla	  felspel:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  resurser	  

Upptakt	   första	  åtton-‐
delen	  rätt,	  
andra	  åtton-‐
delen	  +	  sex-‐
tondelarna	  fel	  

första	  noten	  
rätt,	  spelar	  
sedan	  trioler,	  
vilket	  är	  fel	  

	   	  

Takt	  1	   Spelar	  inte	  
efter	  de	  fasta	  
förtecknen.	  
Alla	  noter	  är	  
fel.	  

Rytmen	  är	  fel.	   	   	  

Takt	  2	   Första	  triolen	  
och	  halvnoten	  
är	  fel,	  sista	  
åttondelarna	  
rätt	  efter	  be-‐
tänketid	  

Helt	  fel	  rytm.	   Stannar	  upp,	  
spelar	  sista	  
två	  åttonde-‐
larna	  rätt	  

	  

Takt	  3	   Ligger	  två	  hel-‐
toner	  över	  
melodin	  

Rätt	  rytm.	   Spelar	  lång-‐
samt,	  osäker	  
på	  om	  det	  är	  
rätt	  

	  

Takt	  4	   Börjar	  en	  
kvint	  över	  
melodin.	  
Stannar	  upp	  
och	  spelar	  
därefter	  rätt	  
toner	  förutom	  
sista	  fjärdede-‐
len	  som	  också	  
skulle	  varit	  
återställd	  

Rätt	  rytm	  
men	  spelar	  
osäkert	  och	  
med	  paus	  
mitt	  i	  triolen.	  

	   Räknar	  rytmen	  för	  sig	  
för	  att	  komma	  in	  rätt	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  73,	  film	  1)	  
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(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  block,	  stycke	  73)	  
	  
Genom	  att	  enbart	  titta	  på	  de	  första	  fyra	  takterna	  av	  transkriptionen	  ovan	  går	  det	  att	  se	  
att	  det	  endast	  är	  rytmen	  i	  takt	  3	  som	  är	  korrekt,	  samtidigt	  som	  jag	  spelar	  väldigt	  mycket	  
fel	  i	  melodin.	  Att	  jag	  spelar	  melodin	  två	  heltoner	  samt	  en	  kvint	  fel	  är	  ganska	  anmärk-‐
ningsvärt.	  Det	  som	  händer	  är	  att	  jag	  blandar	  ihop	  de	  tillfälliga	  notlinjerna.	  I	  till	  exempel	  
takt	  tre	  läser	  jag	  ett	  e,	  men	  i	  själva	  verket	  är	  det	  ett	  c.	  
	  
Som	  det	  står	  i	  takt	  1	  spelar	  jag	  inte	  de	  fasta	  förtecknen	  som	  finns	  i	  A-‐dur.	  Detta	  är	  i	  stort	  
sett	  genomgående	  i	  hela	  stycket.	  Det	  går	  även	  att	  se	  i	  takt	  två,	  tre	  och	  fyra	  att	  jag	  stannar	  
för	  att	  tänka	  igenom	  vad	  jag	  gör	  för	  fel,	  jag	  behöver	  helt	  enkelt	  tid	  för	  att	  se	  vad	  jag	  gör	  
för	  fel.	  
	  
I	  transkriptionen	  nedan	  beskrivs	  hur	  jag	  har	  svårt	  att	  spela	  trioler:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  resurser	  

Takt	  13	   tredje	  tonen	  
är	  fel,	  ska	  vara	  
ett	  e	  men	  spe-‐
lar	  g.	  

triolen	  är	  
även	  här	  väl-‐
digt	  diffus,	  
svårt	  att	  höra	  
att	  det	  är	  en	  
triol.	  

	   	  

Takt	  14	   tredje	  tonen	  
är	  fel,	  ska	  vara	  
ett	  e,	  men	  spe-‐
lar	  g.	  resten	  är	  
rätt	  

triolen	  är	  
även	  här	  väl-‐
digt	  diffus,	  
svårt	  att	  höra	  
att	  det	  är	  en	  
triol,	  övrigt	  är	  
rätt.	  

Spelar	  fisset	  i	  
fjärde	  slaget	  
tre	  gånger,	  
antagligen	  för	  
att	  tänka	  hur	  
jag	  ska	  spela.	  

	  

Takt	  15	   rätt	  toner	   triolen	  lite	  
bättre,	  men	  
fortfarande	  
osäkert.	  	  

	   Hejdar	  mig	  och	  spelar	  
början	  två	  gånger,	  an-‐
tagligen	  osäker.	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  73,	  film	  1)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  block,	  stycke	  73)	  
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I	  transkriptionen	  ovan	  kan	  trioler	  tolkas	  som	  något	  väldigt	  svårspelat.	  Takt	  13	  börjar	  
med	  en	  åttondel	  plus	  två	  sextondelar	  och	  jag	  har	  svårt	  att	  byta	  till	  de	  tre	  åttondelstrio-‐
lerna	  som	  kommer	  direkt	  efter.	  Däremot	  borde	  inte	  triolerna	  i	  takten	  efter	  vara	  så	  dif-‐
fust	  spelade	  då	  det	  är	  en	  fjärdedelsnot	  före	  och	  en	  punkterad	  halvnot	  efter.	  Samma	  gäl-‐
ler	  för	  takt	  15	  där	  det	  är	  en	  punkterad	  halvnot	  före	  och	  en	  halvnot	  efter.	  

4.2.2	  Genomspelning	  av	  stycke	  71	  
Stycke	  71	  går	  i	  D-‐dur	  och	  är	  skriven	  som	  en	  marsch.	  Detta	  stycke	  spelade	  jag	  vecka	  fyra.	  
I	  transkriptionen	  nedan	  visas	  att	  jag	  fortfarande	  gör	  en	  del	  felspel,	  men	  det	  finns	  ett	  
bättre	  flyt	  och	  en	  bättre	  tydlighet	  med	  trioler	  och	  liknande:	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	  

Takt	  21	   Spelar	  först	  a-‐g,	  
ändrar	  och	  spelar	  
sedan	  rätt,	  glider	  
upp	  på	  fisset.	  

Rätt	  rytm	   Fortfarande	  ru-‐
bato,	  Mycket	  be-‐
tänketid,	  Börjar	  
spela,	  blir	  fel	  och	  
tar	  om.	  

Takt	  22	   Rätt	  toner	   Kan	  inte	  urskilja	  
att	  det	  är	  trioler	  

Mycket	  långsamt	  

Takt	  23	   Rätt	  Toner	   Rätt	  rytm	   Börjar	  höra	  en	  
puls	  igen	  

Takt	  24	   Rätt	  Toner	   Rätt	  rytm	   	  

Takt	  25	   Rätt	  toner	   Rätt	  rytm	   Lite	  paus	  i	  början,	  
tar	  upp	  samma	  
puls	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  71,	  film	  2)	  
	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  71)	  
	  
I	  transkriptionen	  ovan	  går	  det	  att	  se	  att	  jag	  använder	  ett	  antal	  olika	  resurser	  som	  hjälp.	  
Till	  exempel	  använder	  jag	  glissando	  i	  takt	  21	  och	  spelar	  långsamt	  för	  att	  hinna	  med	  att	  
tänka	  då	  det	  blir	  fel.	  Trots	  detta	  spelar	  jag	  överlag	  mer	  rätt	  på	  stycke	  71	  än	  jag	  gör	  i	  
stycke	  73.	  	  
	  
Transkriptionen	  nedan	  visar	  på	  att	  jag	  ungefär	  gör	  samma	  fel	  som	  jag	  gjort	  tidigare:	  
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	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	  

Takt	  17	  Går	  in	  i	  B	   Rätt	  toner	  förutom	  
ciss	  som	  jag	  spelar	  
som	  c.	  

Kan	  inte	  urskilja	  att	  
det	  är	  trioler	  

Finns	  inget	  tempo,	  
typ	  rubato	  

Takt	  18	   Börjar	  på	  ett	  diss,	  
ändrar	  till	  d.	  Spelar	  
sedan	  g	  istället	  för	  
fiss.	  c	  istället	  för	  
ciss.	  

Samma	  som	  takten	  
innan,	  en	  väntan	  
innan	  sista	  triolen.	  

Samma	  som	  tak-‐
ten	  innan	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  71,	  film	  2)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  71)	  
	  
I	  transkriptionen	  ovan	  går	  det	  att	  se	  att	  de	  fel	  jag	  gör	  är	  ungefär	  samma	  som	  i	  det	  förra	  
stycket.	  Dels	  är	  fortfarande	  åttondelstriolerna	  väldigt	  diffust	  spelade,	  men	  jag	  missar	  
även	  de	  fasta	  förtecknen,	  precis	  som	  jag	  ofta	  gjorde	  fel	  på	  i	  stycke	  73.	  

4.2.3	  Genomspelning	  av	  stycke	  75	  
Stycket	  är	  skriven	  som	  en	  Latin	  jazz	  och	  tonarten	  är	  e-‐moll	  med	  mycket	  sextondelar	  och	  
åttondelstrioler.	  Detta	  stycke	  spelades	  den	  sista	  veckan,	  alltså	  vecka	  åtta.	  I	  detta	  sista	  
stycke	  kan	  tyckas	  att	  jag	  borde	  ha	  visat	  en	  progression	  i	  lärandet	  under	  dessa	  veckor.	  
Dock	  börjar	  jag	  med	  att	  spela	  hela	  stycket	  i	  fel	  oktav	  och	  börjar	  om	  från	  början.	  	  
	  
I	  transkriptionen	  nedan	  visas	  hur	  jag	  fortfarande	  använder	  pauser,	  trots	  att	  jag	  övat	  a-‐
vistaläsning	  under	  åtta	  veckor:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  

resurser	  

Takt	  8	   Rätt	  toner,	  men	  
tvekar	  på	  andra	  
åttondelen	  på	  
tredje	  slaget.	  

Rätt	  rytm	   Tar	  en	  betänke-‐
tidspaus	  när	  jag	  
kommer	  till	  
tredje	  slaget.	  	  

Hummar	  när	  
jag	  spelat	  tredje	  
slaget	  rätt,	  
nickar	  till	  

Takt	  9	  In	  i	  B	   På	  andra	  slaget	  
spelar	  jag	  först	  
b-‐a-‐g-‐fiss.	  spe-‐
lar	  sedan	  rätt	  

Rätt	  rytm	  andra	  
gången	  

Stannar	  upp	  
när	  jag	  spelar	  
fel.	  

Sjunger	  med	  i	  
melodin	  
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	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  
resurser	  

Takt	  10	   Hakar	  mig	  i	  
början	  då	  jag	  
spelar	  d-‐ciss	  
istället	  för	  d-‐c.	  	  

Nog	  rätt	  rytm,	  
trots	  hakningar.	  

Hakar	  mig	  på	  
andra	  tonen	  
och	  blir	  osäker	  
om	  jag	  spelar	  
rätt	  vid	  slutet	  
på	  andra	  slaget,	  
saktar	  upp.	  

Sjunger	  fortfa-‐
rande	  med	  i	  
melodin	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  75,	  film	  3)	  

(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  75)	  
	  
I	  transkriptionen	  ovan	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  jag	  på	  ett	  sätt	  faktiskt	  använder	  mer	  pauser,	  
alltså	  betänketid,	  i	  stycke	  75	  än	  i	  de	  andra.	  Jag	  gör	  troligen	  detta	  för	  att	  kunna	  gardera	  
mig	  mer	  för	  eventuella	  felspel.	  Jag	  spelar	  alltså	  mer	  rätt	  i	  stycke	  75	  än	  de	  andra,	  men	  det	  
är	  som	  om	  att	  jag	  räddar	  jag	  situationen	  genom	  att	  stanna	  upp	  eller	  spela	  långsammare.	  
Jag	  sjunger	  även	  här	  med	  i	  melodin	  för	  att	  hjälpa	  till	  i	  mitt	  melodispel.	  	  
	  
I	  transkriptionen	  nedan	  visas	  hur	  jag	  även	  i	  det	  tredje	  stycket	  har	  svårt	  att	  spela	  trioler:	  
	  
	   Toner	  	   Rytmer	   Tempo	   Kroppsliga	  

resurser	  

Takt	  16	   Hakar	  mig	  på	  
första	  triolen,	  
tredje	  slaget.	  
Blir	  nog	  förvå-‐
nad	  över	  åter-‐
ställda	  f:et.	  spe-‐
lar	  sedan	  tredje	  
och	  fjärde	  sla-‐
get	  fel	  två	  
gånger,	  ska	  
vara	  e-‐d-‐e-‐f,	  
men	  spelar	  e-‐f-‐
g-‐f.	  	  

Väldigt	  diffus	  
rytm.	  Antaglig-‐
en	  på	  grund	  av	  
alla	  felspel-‐
ningar.	  

Hakar	  mig	  på	  
första	  slaget.	  
Spelar	  sedan	  
takten	  två	  
gånger.	  

Nickar	  till	  me-‐
lodin.	  Säger	  nej	  
efter	  första	  ge-‐
nomspelningen	  
av	  takten.	  

(Ur	  transkription	  av	  stycke	  75,	  film	  3)	  
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(Ur	  Sight	  Melodies,	  Brent	  Block,	  Stycke	  75)	  
	  
Jag	  spelar	  alltså	  både	  noterna	  samt	  triolerna	  fel	  i	  takt	  16,	  och	  behöver	  spela	  om	  takten	  
två	  gånger	  innan	  jag	  fortsätter	  spela.	  

4.3.	  Slutsats	  av	  progressionen	  i	  lärandet	  
De	  stycken	  som	  denna	  undersökning	  främst	  bygger	  på	  är	  stycke	  71,	  73	  och	  75.	  Det	  finns	  
ett	  antal	  gemensamma	  nämnare	  i	  alla	  dessa	  analyser.	  Dessa	  nämnare	  handlar	  främst	  om	  
hur	  jag	  hanterar	  trioler,	  fasta	  förtecken	  och	  att	  jag	  behöver	  tid	  för	  att	  se	  vad	  jag	  spelat	  
fel.	  	  

4.3.1	  Trioler	  
Trioler	  är	  ett	  återkommande	  problem	  som	  jag	  inte	  riktigt	  behärskat	  någon	  gång	  under	  
dessa	  veckor.	  Ibland	  flyter	  de	  på	  bra,	  men	  minst	  en	  gång	  i	  alla	  analyserade	  stycken	  har	  
jag	  haft	  problem	  med	  triolerna.	  En	  anledning	  till	  att	  jag	  inte	  får	  till	  triolerna	  kan	  vara	  att	  
jag	  inte	  känner	  dem	  när	  jag	  måste	  lägga	  all	  energi	  på	  att	  läsa	  notbilden.	  Notvärden	  som	  
fjärdedelar	  och	  åttondelar	  går	  antagligen	  därför	  mycket	  lättare,	  då	  de	  kommer	  naturligt.	  

4.3.2	  Fasta	  förtecken	  	  
Mitt	  andra	  genomgående	  dilemma	  har	  varit	  de	  fasta	  förtecknen.	  I	  många	  av	  styckena	  har	  
jag	  helt	  enkelt	  glömt	  av	  att	  spela	  förtecknen	  och	  det	  kan	  jag	  både	  se	  i	  det	  transkriberade	  
materialet,	  men	  även	  i	  loggboken	  där	  jag	  ofta	  skriver	  om	  missade	  förtecken.	  Detta	  är	  
däremot	  något	  som	  blir	  bättre	  ju	  mer	  jag	  övar.	  I	  början	  missade	  jag	  vartenda	  förtecken,	  
men	  efter	  några	  veckor	  spelar	  jag	  endast	  fel	  någon	  gång	  per	  stycke.	  

4.3.3	  Betänketid	  
Betänketid	  är	  tyvärr	  en	  stor	  del	  av	  min	  a-‐vistaläsning	  då	  jag	  i	  stort	  sett	  alltid	  slutar	  spela	  
när	  det	  blir	  fel.	  Dessvärre	  är	  detta	  på	  ett	  sätt	  ett	  misslyckande	  då	  jag	  hade	  som	  mål	  att	  
inte	  stanna	  upp	  när	  jag	  spelar	  fel.	  Det	  är	  ingen	  skillnad	  mellan	  första	  eller	  sista	  tran-‐
skriptionen	  utan	  i	  stort	  sett	  stannar	  jag	  alltid	  upp	  när	  jag	  spelar	  fel,	  oavsett	  när	  materi-‐
alet	  är	  inspelat.	  

4.3.4	  A-‐vistaspelet	  ur	  ett	  helhetsperspektiv	  
Ifall	  materialet	  inte	  analyseras	  utifrån	  olika	  kategorier	  utan	  istället	  utifrån	  en	  helhet	  kan	  
jag	  konstatera	  att	  det	  har	  hänt	  mycket	  med	  mitt	  a-‐vistaspel	  från	  första	  inspelningen	  till	  
den	  sista.	  Framförallt	  finns	  det	  ett	  helt	  annat	  flyt	  i	  spelet,	  ett	  flyt	  som	  inte	  fanns	  i	  början.	  
I	  och	  med	  att	  jag	  alltid	  stannade	  upp	  då	  jag	  spelade	  fel	  blev	  det	  många	  avbrott	  de	  första	  
veckorna,	  men	  då	  jag	  blev	  bättre	  på	  att	  läsa	  a-‐vista	  och	  spelade	  mer	  rätt	  så	  slutade	  av-‐
brotten	  naturligt	  och	  det	  blev	  ett	  bättre	  flyt	  i	  spelet.	  
	  
I	  loggboken	  har	  jag	  väldigt	  ofta	  skrivit	  hur	  dåligt	  rytmerna	  går	  och	  hur	  melodin	  ändå	  går	  
relativt	  bra,	  men	  i	  det	  analyserade	  materialet	  vill	  jag	  nästan	  påstå	  att	  det	  har	  varit	  tvär-‐
tom.	  De	  flesta	  gånger	  som	  rytmerna	  fallerat	  har	  felspelningar	  i	  melodin	  främst	  varit	  or-‐
saken.	  Det	  innebär	  att	  det	  jag	  upplevt	  inte	  har	  stämt	  överens	  med	  det	  jag	  har	  sett	  i	  vi-‐
deoinspelningarna.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuterar	  jag	  mitt	  resultat	  i	  relation	  till	  den	  litteratur	  jag	  har	  tagit	  upp	  i	  
bakgrundskapitlet.	  Jag	  belyser	  även	  upp	  mina	  egna	  reflektioner	  över	  arbetet,	  arbetets	  
betydelse	  samt	  min	  syn	  på	  fortsatt	  forskning	  inom	  området.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  ifall	  den	  valda	  boken	  för	  a-‐vistaläsning	  skapade	  tillräckliga	  
förutsättningar	  för	  att	  lära	  sig	  läsa	  a-‐vista	  i	  förhållande	  till	  tidsbegränsningen.	  Jag	  kom-‐
mer	  även	  att	  diskutera	  vilka	  musikaliska	  resurser	  jag	  främst	  lärt	  mig	  att	  hantera,	  samt	  
vilka	  resurser	  jag	  främst	  använde	  i	  lärandet.	  

5.1.1	  Förutsättningar	  för	  lärande	  utifrån	  den	  valda	  boken	  
I	  det	  här	  arbetet	  beskrivs	  hur	  jag	  har	  använt	  olika	  resurser	  och	  skapat	  förutsättningar	  
för	  att	  lära	  mig	  att	  läsa	  a-‐vista	  bättre,	  utifrån	  boken	  Sight	  Melodies	  (Block,	  1981).	  Ett	  av	  
målen	  jag	  satte	  upp	  när	  jag	  började	  öva	  a-‐vista	  var	  att	  tidsbegränsa	  övningen	  till	  åtta	  
veckor.	  Genom	  att	  jag	  tidsbegränsade	  övningen	  skapades	  en	  resurs	  som	  kan	  hjälpa	  till	  
att	  forma	  ny	  kunskap,	  precis	  på	  samma	  sätt	  som	  Selander	  (2010)	  beskriver	  design	  för	  
lärande,	  som	  bygger	  på	  hur	  vi	  människor	  gestaltar	  och	  formar	  ny	  kunskap	  genom	  till-‐
gängliga	  resurser.	  	  
	  
Då	  Sight	  Melodies	  (Block,	  1981)	  innehåller	  en	  progression	  från	  lätt	  till	  svårare,	  både	  i	  
notbilden	  och	  genom	  olika	  tonarter,	  blir	  även	  fokus	  på	  kunskap	  olika,	  beroende	  på	  vad	  
författaren	  vill	  få	  fram	  med	  stycket.	  Till	  exempel	  kan	  ett	  stycke	  innehålla	  lättare	  notvär-‐
den,	  men	  gå	  i	  A-‐dur	  och	  innehålla	  nyansskillnader.	  Ett	  annat	  stycke	  kan	  innehålla	  punk-‐
teringar	  och	  trioler,	  men	  gå	  i	  C-‐dur,	  samt	  utan	  nyansskillnader.	  På	  detta	  sätt	  blir	  bokens	  
fokus	  olika	  på	  varje	  stycke	  och	  noterna	  blir	  även	  multimodala	  enligt	  Kempe	  och	  Wests	  
(2010)	  idéer	  då	  flera	  infallsvinklar	  finns,	  och	  fokuset	  kan	  bytas	  mellan	  dessa	  olika	  infall-‐
svinklar.	  I	  och	  med	  detta	  visar	  boken	  på	  en	  bredd	  eftersom	  den	  skapar	  bra	  förutsätt-‐
ningar	  för	  användarens	  lärande.	  
	  
I	  resultatet	  beskrivs	  slutsatsen	  i	  lärandet.	  Det	  har	  framgått	  att	  det	  finns	  stora	  utrymmen	  
för	  förbättringar.	  Ett	  av	  problemen	  var	  fasta	  förtecknen.	  Det	  boken	  behandlade	  aningen	  
lite	  var	  just	  de	  fasta	  förtecknen.	  Som	  mest	  fanns	  tre	  korsförtecken	  eller	  två	  b-‐förtecken,	  
vilket	  inte	  ger	  den	  bredd	  som	  kanske	  behövs	  från	  en	  a-‐vistabok.	  Samtidigt	  beror	  det	  på	  
vem	  som	  ska	  använda	  boken.	  För	  en	  nybörjare	  räcker	  dessa	  tonarter	  långt,	  men	  ifall	  an-‐
vändaren	  är	  på	  en	  mer	  avancerad	  nivå	  kanske	  mer	  tonarter	  önskas.	  Samma	  gäller	  med	  
triolerna.	  De	  första	  triolerna	  i	  boken	  visas	  i	  stycke	  65	  av	  75.	  Ifall	  triolerna	  hade	  kommit	  
tidigare	  i	  boken	  kanske	  de	  hade	  gett	  en	  bättre	  grund	  för	  fortsatt	  övande.	  I	  och	  med	  att	  
boken	  ses	  som	  en	  resurs	  för	  lärande	  skapas	  förutsättningar	  för	  lärande	  vid	  valet	  av	  
boken,	  på	  samma	  sätt	  som	  jag	  satte	  upp	  en	  ram	  för	  den	  tidsbegränsade	  övningen.	  
Ovanstående	  exempel	  är	  resurser	  som	  jag	  kan	  använda	  mig	  av	  för	  att	  jag	  ska	  lära	  mig	  
läsa	  a-‐vista,	  precis	  som	  Selander	  (2010)	  beskriver	  att	  kunskap	  skapas	  genom	  att	  an-‐
vända	  sig	  av	  olika	  tillgängliga	  resurser.	  Att	  ha	  förmågan	  att	  kunna	  läsa	  ett	  notsystem	  och	  
tolka	  till	  musik	  är	  enligt	  Selander	  (2008)	  tecken	  på	  kunskap.	  Även	  om	  Sight	  Melodies	  
(Block,	  2010)	  inte	  behandlade	  trioler	  i	  stor	  utsträckning	  skapades	  ändå	  förutsättningar	  
för	  lärande	  genom	  att	  de	  åtminstone	  i	  liten	  utsträckning	  behandlades.	  Hade	  inte	  trioler	  
används	  alls	  i	  boken	  hade	  varken	  någon	  resurs	  eller	  några	  förutsättningar	  för	  att	  lära	  sig	  
trioler	  funnits.	  
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5.1.2	  Resurser	  för	  lärande	  
Under	  detta	  avsnitt	  kommer	  jag	  att	  diskutera	  både	  de	  musikaliska	  resurserna	  jag	  har	  
lärt	  mig	  hantera	  samt	  de	  resurser	  jag	  har	  använt	  för	  att	  lära	  mig	  de	  musikaliska	  resur-‐
serna.	  
	  
I	  mitt	  resultat	  beskriver	  jag	  de	  olika	  resurserna	  som	  jag	  i	  mitt	  a-‐vistaspel	  fokuserade	  på.	  
Dessa	  är	  betänketid,	  räkna	  med	  i	  takten,	  spela	  med	  glidande	  fingerrörelser,	  sång	  som	  
hjälpmedel	  samt	  att	  spela	  med	  fortlöpande	  fingerrörelser.	  Selander	  (2008)	  beskriver	  
hur	  vi	  människor	  designar	  vägar	  för	  vårt	  eget	  lärande.	  Utifrån	  detta	  tankesätt	  kan	  de	  
ovanstående	  hjälpmedlen	  tolkas	  som	  de	  vägar	  jag	  valt	  att	  skapa	  för	  att	  lättare	  kunna	  lära	  
mig	  läsa	  a-‐vista.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  jag	  även	  skapa	  nya	  förutsättningar	  genom	  att	  kom-‐
binera	  de	  olika	  hjälpmedlen.	  
	  
Vid	  ganska	  många	  tillfällen	  använde	  jag	  mig	  av	  en	  kombination	  av	  de	  olika	  hjälpmedlen,	  
exempelvis	  då	  jag	  sjunger	  med	  till	  melodin	  och	  spelar	  långsammare	  för	  att	  kunna	  upp-‐
fatta	  melodin.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  multimodal	  kommunikation,	  utifrån	  Kempe	  och	  
Wests	  (2010)	  beskrivning	  av	  parallella	  teckensystem.	  Multimodal	  kommunikation	  kan	  
både	  stödja	  varandra	  samt	  tala	  emot	  varandra,	  och	  i	  detta	  fall	  skulle	  de	  stödja	  varandra	  
då	  betänketiden	  används	  för	  att	  lättare	  kunna	  uppfatta	  melodin.	  
	  
Alla	  hjälpmedlen	  som	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  har	  jag	  haft	  nytta	  av	  i	  mitt	  lärande,	  då	  alla	  på	  
ett	  eller	  annat	  sätt	  hjälpt	  mig	  till	  att	  bli	  en	  bättre	  a-‐vistaläsare.	  Den	  resurs	  som	  har	  hjälpt	  
mig	  mest	  i	  mitt	  lärande	  har	  varit	  att	  använda	  sång.	  Att	  sjunga	  med	  samtidigt	  som	  jag	  
spelar	  har	  gjort	  att	  jag	  har	  kunnat	  analysera	  melodin	  mycket	  snabbare.	  Sången	  har	  
också	  hjälpt	  mig	  vid	  svårare	  passager.	  Enligt	  Selander	  och	  Rostvall	  (2010)	  skapas	  olika	  
förutsättningar	  för	  kommunikation,	  i	  detta	  fall	  notläsning,	  då	  olika	  handlingar	  blir	  struk-‐
turerade.	  Genom	  att	  jag	  skapar	  en	  struktur	  där	  jag	  använder	  mig	  av	  rösten	  för	  att	  lära	  
mig	  läsa	  a-‐vista	  skapas	  förutsättningar	  för	  kommunikation,	  som	  i	  sin	  tur	  formar	  ny	  kun-‐
skap	  genom	  tillgängliga	  resurser	  (Selander	  2010).	  Även	  att	  använda	  rösten	  för	  att	  räkna	  
med	  i	  takten	  underlättar	  på	  samma	  sätt,	  fast	  då	  snarare	  när	  rytmen	  är	  svår.	  Kempe	  och	  
West	  (2010)	  beskriver	  hur	  imitation	  är	  den	  minst	  påfrestande	  kommunikativa	  proces-‐
sen	  för	  oss	  människor.	  Genom	  att	  jag	  sjunger	  melodier	  och	  pratar	  rytmer	  utifrån	  notbil-‐
den	  med	  rösten	  kan	  jag	  både	  imitera	  rösten	  samt	  läsa	  noterna	  för	  att	  lättare	  kunna	  spela	  
melodierna.	  	  
	  
Ett	  annat	  perspektiv	  som	  går	  att	  diskutera	  är	  tid.	  Redan	  från	  början	  satte	  jag	  upp	  en	  
tidsperiod	  för	  hur	  länge	  jag	  skulle	  öva	  a-‐vista.	  Denna	  tidsperiod	  var	  åtta	  veckor	  där	  jag	  
övade	  15	  minuter	  per	  dag.	  Genom	  att	  begränsa	  tidsperioden	  till	  åtta	  veckors	  övande	  
skapade	  jag	  förutsättningar	  för	  mitt	  lärande,	  i	  enlighet	  med	  Selanders	  idéer	  (2008).	  Om	  
inte	  tidsperioden	  varit	  bestämd	  hade	  uppgiften	  kunnat	  kännas	  tilltagen,	  vilket	  skulle	  
kunnat	  resultera	  i	  att	  uppgiften	  bortprioriterats.	  Samtidigt	  beskriver	  Kempe	  och	  West	  
(2010)	  hur	  en	  notbild	  är	  en	  process	  i	  hur	  tecknen	  tolkas	  och	  blir	  inlärda.	  Ifall	  jag	  då	  be-‐
gränsat	  mig	  till	  åtta	  veckor	  kan	  jag	  ha	  hämmat	  processen	  till	  att	  bli	  optimal.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Att	  använda	  en	  bok	  är	  bara	  ett	  av	  många	  olika	  sätt	  för	  att	  lära	  sig	  läsa	  a-‐vista.	  Det	  som	  är	  
positivt	  med	  att	  använda	  en	  bok	  är	  att	  progressionen	  kan	  få	  en	  tydlig	  röd	  linje.	  Andra	  
möjliga	  lösningar	  för	  att	  lära	  sig	  a-‐vista	  kan	  till	  exempel	  vara	  att	  använda	  sig	  av	  en	  
psalmbok	  eller	  en	  vispopbok.	  Nackdelen	  med	  att	  använda	  någon	  av	  dessa	  är	  att	  vissa	  av	  
styckena	  kan	  kännas	  igen,	  samt	  att	  progressionen	  i	  styckena	  inte	  kommer	  i	  följd.	  Första	  
stycket	  kanske	  är	  väldigt	  svårspelat	  medan	  ett	  stycke	  en	  bit	  in	  i	  boken	  är	  enkelt.	  
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Något	  jag	  hade	  velat	  förbättra	  är	  att	  videofilma	  ännu	  oftare	  än	  vad	  jag	  gjorde.	  Även	  om	  
jag	  inte	  har	  använt	  mig	  av	  allt	  material	  som	  jag	  spelade	  in	  hade	  jag	  ändå	  haft	  möjligheten	  
att	  till	  exempel	  analysera	  en	  film	  per	  vecka	  om	  jag	  hade	  gjort	  fler	  videoobservationer.	  En	  
annan	  brist	  som	  jag	  inte	  uppmärksammade	  förrän	  jag	  började	  analysera	  var	  att	  jag	  har	  
filmat	  gitarrhalsen.	  I	  efterhand	  hade	  det	  varit	  bättre	  att	  filma	  ansiktet	  för	  att	  få	  med	  mer	  
uttryck	  på	  filmerna.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
För	  mig	  har	  detta	  arbete	  varit	  väldigt	  nyttigt	  och	  det	  har	  verkligen	  berikat	  mitt	  gitarr-‐
spel	  genom	  att	  jag	  har	  lärt	  mig	  att	  läsa	  a-‐vista	  bättre.	  Redan	  efter	  några	  veckor	  märkte	  
jag	  stor	  skillnad	  i	  hur	  mitt	  a-‐vistaspel	  var.	  
	  
I	  och	  med	  att	  noter	  är	  ett	  världsspråk,	  som	  jag	  skrev	  om	  tidigare	  i	  arbetet,	  kommer	  jag	  
att	  ha	  stor	  nytta	  av	  mina	  nya	  kunskaper	  gällande	  a-‐vistaläsning.	  För	  min	  blivande	  lärar-‐
roll	  kommer	  jag	  nu	  att	  ha	  åtminstone	  en	  väg	  att	  visa	  för	  mina	  blivande	  elever	  om	  hur	  de	  
kan	  lära	  sig	  läsa	  noter.	  Jag	  kommer	  antagligen	  även	  att	  reflektera	  mer	  över	  olika	  tillvä-‐
gagångssätt	  och	  genom	  detta	  arbete	  har	  jag	  lagt	  en	  bra	  grund	  för	  dessa	  reflektioner.	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Då	  denna	  studie	  enbart	  handlar	  om	  hur	  mitt	  övande	  har	  hanterats	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  
dra	  några	  övergripande	  resultat	  över	  hur	  denna	  studie	  skulle	  fungera	  för	  andra	  gitarris-‐
ter	  eller	  musiker.	  Ifall	  möjlighet	  skulle	  ges	  hade	  det	  varit	  intressant	  att	  ge	  samma	  förut-‐
sättningar	  till	  ett	  antal	  andra	  gitarrister	  eller	  musiker	  för	  att	  se	  ifall	  de	  får	  ett	  likvärdigt	  
resultat.	  Samtidigt	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  en	  likadan	  studie	  på	  flera	  musiker	  då	  de	  kan	  ha	  
kommit	  olika	  långt	  i	  sitt	  a-‐vistaspel,	  vilket	  skulle	  ge	  olika	  förutsättningar	  och	  resultatet	  
skulle	  då	  kanske	  inte	  bli	  trovärdigt.	  En	  annan	  tanke	  för	  att	  utveckla	  resultatet	  är	  att	  
spela	  med	  hjälp	  av	  en	  metronom.	  Eftersom	  jag	  i	  stort	  sett	  började	  läsa	  a-‐vista	  från	  ruta	  
ett	  klarade	  jag	  inte	  av	  att	  spela	  med	  metronom,	  men	  ifall	  jag	  skulle	  göra	  om	  studien	  hade	  
det	  varit	  intressant	  att	  se	  hur	  resultatet	  blivit	  ifall	  jag	  alltid	  spelat	  efter	  en	  metronom.	  En	  
metronom	  kan	  skapa	  andra	  förutsättningar	  för	  lärande,	  framförallt	  då	  pulsen	  hela	  tiden	  
tickar,	  det	  går	  alltså	  inte	  att	  ta	  några	  pauser.	  
	  
Däremot	  skulle	  jag	  rekommendera	  detta	  sätt	  att	  lära	  sig	  a-‐vista	  för	  någon	  som	  på	  kort	  
tid	  vill	  bli	  bättre	  på	  att	  läsa	  noter.	  
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