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Sammanfattning	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv,	  få	  en	  överblick,	  
samt	  större	  förståelse	  för	  min	  egen	  lärandeprocess	  i	  a	  prima	  vista-‐spel.	  I	  bakgrunds-‐
kapitlet	  beskrivs	  några	  metoder	  och	  strategier	  för	  att	  utveckla	  a	  vista-‐spel,	  samt	  tanke-‐
sätt	  kring	  a	  vista-‐spel	  i	  dagens	  musiksamhälle.	  För	  att	  observera	  min	  övning	  i	  a	  vista-‐
spel,	  användes	  videoinspelningar,	  loggbok	  samt	  självobservation.	  I	  övningen	  användes	  
pedagogiska	  a	  vista-‐träningsböcker	  samt	  visböcker,	  med	  blandad	  repertoar.	  Resultatet	  
visade	  att	  användning	  av	  redskap	  såsom;	  metronom,	  träningsböcker,	  kropp,	  samt	  noter	  
ledde	  övningen	  framåt.	  God	  kroppshållning	  och	  teknik	  visade	  sig	  också	  vara	  avgörande	  
för	  ett	  mer	  säkert	  a	  vista-‐spel.	  I	  diskussionsdelen	  jämförs	  temaresultat,	  metronom,	  
material,	  kroppshållning,	  omtagningar	  samt	  noter	  med	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur.	  	  
	  
Nyckelord:	  a	  prima	  vista,	  lärandeprocess,	  övning,	  resultat.	  
	  

	  

Abstract	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  observe	  and	  understand	  my	  learning	  process	  in	  	  
sight-‐reading	  from	  a	  socio-‐cultural	  perspective.	  The	  second	  chapter	  is	  about	  the	  	  
methods	  and	  strategies	  which	  can	  improve	  sight-‐reading	  and	  about	  the	  	  
thoughts	  of	  sight-‐reading	  by	  musicians	  of	  today.	  Video	  recordings	  and	  a	  logbook	  were	  
used	  to	  observe	  my	  practice	  in	  sight-‐reading.	  In	  this	  practice	  pedagogic	  sight-‐reading	  
materials	  and	  songbooks	  with	  a	  wide	  repertoire	  also	  were	  used.	  The	  result	  showed	  that	  
the	  use	  of	  tools	  like;	  metronome,	  work	  of	  material,	  the	  body,	  and	  notes	  of	  music	  impro-‐
ved	  my	  practice.	  For	  a	  good	  result	  a	  good	  posture	  and	  technique	  also	  proved	  to	  be	  im-‐
portant.	  In	  the	  last	  chapter	  my	  theme	  results,	  metronome,	  material,	  posture,	  retakes	  and	  
notes	  of	  music	  were	  compared	  with	  previous	  research	  and	  literature.	  
	  
	  
Keywords:	  sight-‐reading,	  learning	  process,	  practice,	  result.	  	  
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Förord	  	  
	  

Tack!	  

-‐	  till	  min	  handledare	  Ia	  Hultén	  som	  har	  hjälpt	  och	  stöttat	  mig	  genom	  denna	  arbetspro-‐
cess.	  	  

-‐	  till	  Inge	  Bjarke	  som	  varit	  min	  gehörslärare	  under	  min	  studietid	  i	  Danmark.	  Du	  har	  gett	  
mig	  många	  bra	  tips	  på	  litteratur	  och	  material	  som	  jag	  har	  använt	  i	  denna	  studie.	  	  

-‐	  till	  Paul	  Harris	  för	  att	  du	  lyfter	  fram	  musikläraryrket	  som	  ett	  privilegium	  och	  ett	  myck-‐
et	  viktigt	  arbete	  för	  samhället.	  
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1	  Inledning	  
	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  mitt	  intresse	  för	  a	  prima	  vista,	  samt	  syftet	  och	  de	  forskningsfrå-‐
gor	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  detta	  arbete.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Som	  ung	  pianoelev	  fascinerades	  jag	  alltid	  över	  hur	  snabbt	  min	  pianolärare	  kunde	  läsa	  
och	  spela	  ett	  stycke.	  Det	  såg	  så	  lätt	  ut	  att	  spela	  efter	  noter.	  Trots	  att	  jag	  har	  spelat	  piano	  
länge	  och	  kan	  spela	  på	  en	  relativt	  hög	  nivå,	  så	  har	  a	  prima	  vista-‐spelet	  ibland	  känts	  obe-‐
kvämt.	  Att	  kunna	  spela	  direkt	  ifrån	  notbladet,	  är	  ett	  fantastiskt	  verktyg	  för	  alla	  musiker.	  
För	  en	  musiker	  som	  behärskar	  sitt	  a	  vista-‐spel	  oavsett	  genre	  krävs	  mindre	  övningstid,	  
vilket	  leder	  till	  att	  inlärningsprocessen	  blir	  mer	  effektiv.	  Som	  pianist	  är	  det	  uppskattat	  
att	  behärska	  a	  prima	  vista,	  då	  andra	  instrumentalister	  och	  sångare	  ofta	  behöver	  ackom-‐
panjemang	  som	  ska	  läras	  in	  på	  kort	  tid.	  Att	  mer	  effektivt	  kunna	  förstå	  notbilden	  gör	  det	  
möjligt	  att	  musicera	  och	  uttrycka	  sig	  konstnärligt	  på	  ett	  tidigt	  stadium.	  	  
	  
För	  mig	  som	  pianist	  kan	  a	  vista-‐spelet	  sätta	  en	  del	  käppar	  i	  hjulet.	  Jag	  behöver	  ofta	  
mycket	  tid	  för	  att	  lära	  in	  svårare	  stycken,	  och	  jag	  känner	  osäkerhet	  om	  någon	  ber	  mig	  att	  
spela	  direkt	  från	  notbladet.	  Därför	  ser	  jag	  detta	  arbete	  som	  en	  god	  möjlighet	  att	  få	  starta	  
en	  process	  för	  att	  förbättra	  mitt	  a	  vista-‐spel.	  I	  denna	  studie	  vill	  jag	  ta	  reda	  på	  vad	  det	  
finns	  för	  metoder	  för	  att	  utveckla	  a	  vista-‐spel.	  Om	  jag	  får	  upp	  ”notbladspelet”	  på	  en	  god	  
nivå	  i	  arbetet	  med	  a	  vista-‐spel,	  kommer	  det	  att	  underlätta	  för	  mig	  som	  pianist	  och	  mu-‐
siklärare.	  Även	  som	  sångpedagog	  ser	  jag	  a	  vista-‐spel	  som	  värdefullt,	  då	  jag	  kommer	  att	  
ackompanjera	  mina	  sångelever	  en	  hel	  del.	  	  
	  
Föreliggande	  studie	  handlar	  om	  hur	  jag	  som	  musiker	  eventuellt,	  kan	  förbättra	  mitt	  a	  
vista-‐spel	  med	  hjälp	  av	  självobservation,	  där	  olika	  tillvägagångssätt	  testas	  och	  utövas.	  
Detta	  ämne	  är	  mycket	  viktigt	  för	  mitt	  utbildningsområde,	  då	  musiker	  ofta	  förväntas	  
kunna	  spela	  a	  prima	  vista	  på	  en	  god	  nivå.	  Borde	  inte	  vi	  musiklärare	  anpassa	  vår	  under-‐
visning,	  så	  att	  eleverna	  också	  blir	  tillfreds	  med	  sitt	  a	  vista-‐spel?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  a	  
vista-‐spel	  känns	  svårt	  för	  många	  musiker?	  Hur	  kan	  man	  utveckla	  detta	  för	  att	  bli	  säk-‐
rare?	  Att	  behärska	  a	  vista-‐spel	  på	  en	  god	  nivå	  underlättar	  mycket	  i	  yrket	  som	  musiker	  
och	  lärare.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  fortsätter	  att	  studera	  hur	  vi	  kan	  förbättra	  vår	  a	  
prima	  vista-‐teknik.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  frågeställning	  
I	  föreliggande	  studie	  undersöks	  min	  egen	  lärandeprocess	  genom	  användandet	  av	  olika	  
träningsmetoder	  för	  a	  prima	  vista-‐spel.	  Jag	  vill	  undersöka	  vilka	  problem	  som	  uppstår	  i	  
övningarna,	  samt	  jämföra	  hur	  de	  olika	  metoderna	  fungerar	  för	  mig.	  Min	  strävan	  är	  att	  
hitta	  redskap	  som	  utvecklar	  det	  egna	  a	  vista-‐spelet.	  Detta	  leder	  förhoppningsvis	  till	  en	  
större	  självinsikt	  i	  mitt	  lärande,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  att	  mitt	  a	  vista-‐spel	  utvecklas	  
till	  en	  högre	  nivå.	  Det	  är	  min	  förhoppning	  att	  även	  andra	  som	  läser	  mitt	  arbete	  kan	  få	  
idéer	  till;	  hur	  man	  kan	  öva	  a	  vista-‐spel	  både	  med	  sig	  själva	  och	  med	  sina	  elever.	  Syftet	  
med	  denna	  studie	  är	  att	  få	  en	  överblick	  över,	  samt	  en	  större	  förståelse	  av,	  den	  egna	  lä-‐
randeprocessen	  i	  a	  prima	  vista-‐spel.	  Min	  frågeställning	  är	  därför:	  	  
	  
Vilka	  redskap	  använder	  jag	  när	  jag	  övar	  a	  prima	  vista	  och	  hur	  används	  dessa?	  
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2	  Bakgrund	  
	  
Inledningsvis	  presenteras	  litteratur	  inom	  aktuellt	  område	  och	  därefter	  redogörs	  för	  ti-‐
digare	  forskning.	  Avslutningsvis	  ges	  en	  beskrivning	  av	  studiens	  teoretiska	  perspektiv.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  
Enligt	  nationalencykopledin	  (2014)	  är	  uttrycket	  a	  prima	  vista	  en	  italiensk	  musikterm,	  
där	  musikern	  utan	  förberedelse	  spelar	  eller	  sjunger	  ett	  musikstycke	  direkt	  ifrån	  notbla-‐
det.	  Paul	  Harris	  skriver	  i	  sin	  bok	  Improve	  your	  teaching	  (2006)	  att	  när	  en	  elev	  kan	  spela	  
a	  prima	  vista,	  får	  läraren	  mer	  tid	  till	  att	  utveckla	  ”musikern”	  hos	  eleven.	  Därav	  anser	  
Harris	  att	  a	  vista-‐spel	  är	  ett	  mycket	  viktigt	  moment	  i	  musikundervisningen.	  Enligt	  Harris	  
kan	  talspråket	  jämföras	  med	  musikens	  språk;	  dvs.	  att	  kunna	  läsa	  en	  text	  är	  samma	  prin-‐
cip	  som	  att	  kunna	  läsa	  noter:	  	  
	  

When	  childern	  learn	  their	  language,	  the	  three	  elements	  of	  speaking,	  reading	  
and	  writing	  are	  strongly	  linked,	  allowing	  them	  to	  communicate,	  think,	  learn	  
and	  develop	  in	  their	  own	  chosen	  fashion.	  Let´s	  see	  to	  it	  that	  the	  same	  is	  true	  
when	  we	  teach	  the	  language	  of	  music.	  (Harris,	  2006,	  s.	  51)	  

	  
Därmed	  menar	  Harris	  (2006)	  att	  talet,	  läsandet	  och	  skrivandet	  är	  starkt	  sammankopp-‐
lade	  när	  vi	  lär	  oss	  ett	  språk,	  vilket	  således	  även	  bör	  gälla	  inom	  musikundervisningen.	  
När	  vi	  spelar	  a	  vista	  använder	  vi	  först	  våra	  ögon.	  Harris	  (2006)	  menar	  att	  ögat	  tar	  upp	  
mycket	  information	  på	  väldigt	  kort	  tid.	  Vi	  kan	  till	  exempel	  läsa	  fyra	  ord	  på	  en	  hundradels	  
sekund.	  Nästa	  steg	  är	  att	  förstå	  vad	  vi	  läser,	  där	  hjärna	  och	  öga	  samarbetar.	  Harris	  anser	  
att	  a	  vista-‐spel	  endast	  fungerar	  när	  vi	  förstår	  det	  vi	  läser.	  Därför	  måste	  musiklärare	  vara	  
noga	  med	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  sammankoppla	  toner,	  rytmer,	  skalor	  och	  teori.	  För	  att	  
vi	  ska	  kunna	  läsa	  a	  prima	  vista,	  måste	  vi	  enligt	  Harris	  veta	  hur	  en	  ton	  ser	  ut	  i	  notbild	  och	  
var	  den	  finns	  på	  instrumentet.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  vi	  ser	  och	  förstår	  mönster	  såsom	  
skalor	  och	  treklanger.	  Innan	  eleven	  läser	  ett	  stycke	  a	  prima	  vista	  är	  det	  betydelsefullt	  att	  
eleven	  kan	  läsa	  rytmer,	  samt	  att	  det	  inte	  finns	  några	  tekniska	  problem,	  exempelvis	  svår-‐
spelad	  fingersättning	  (Harris,	  2006).	  	  
	  
Kenneth	  Holmström	  (2011)	  påpekar	  att	  notläsning	  inte	  är	  det	  viktigaste	  inom	  musik	  nu	  
förtiden.	  Förr	  var	  det	  mycket	  viktigt	  att	  en	  musiker	  kunde	  läsa	  noter.	  Musiker	  som	  idag	  
spelar	  gehörsbaserad	  musik	  använder	  mer	  sällan	  noter	  än	  de	  musiker	  som	  spelar	  äldre	  
västerländsk	  konstmusik.	  Holmström	  (2011)	  anser	  att	  notskriften	  är	  musikens	  skrift-‐
språk,	  -‐	  vi	  behöver	  inte	  kunna	  skriva	  och	  läsa	  för	  att	  kunna	  prata.	  Detta	  gäller	  också	  för	  
noter	  och	  musik,	  man	  kan	  alltså	  klara	  sig	  bra	  som	  musiker	  genom	  att	  bara	  använda	  sitt	  
gehör.	  Dock	  kan	  notläsning	  öppna	  upp	  fler	  möjligheter	  till	  nya	  musikintryck	  och	  även	  
fler	  arbetstillfällen	  för	  en	  yrkesmusiker.	  Holmströms	  bok	  A	  vista	  teknik	  -‐	  hur	  du	  blir	  en	  
bättre	  notläsare	  (2011),	  handlar	  om	  att	  läsa	  noter	  som	  bilder:	  
	  

När	  vi	  läser	  en	  skriven	  text	  ser	  vi	  alltså	  inte	  en	  bokstav	  i	  taget,	  som	  sen	  ”lim-‐
mas”	  ihop	  till	  ett	  ord.	  Nej	  istället	  ser	  vi	  hela	  ordet	  på	  en	  gång	  -‐	  som	  en	  bild.[…]	  
Ofta	  är	  det	  till	  och	  med	  så	  att	  vi	  ser	  flera	  ord	  på	  en	  gång![…]	  De	  som	  är	  duktiga	  
på	  att	  läsa	  noter	  ser	  noterna	  på	  samma	  sätt,	  som	  en	  bild	  eller	  ett	  ord.	  
(Holmström,	  2011,	  s	  .7)	  	  

	  
Vi	  kan	  därför	  likna	  notläsningen	  med	  läsning	  av	  en	  skriven	  text.	  Holmströms	  bok	  hand-‐
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lar	  om	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  träna	  upp	  sin	  a	  vista-‐läsning	  till	  en	  mycket	  god	  nivå.	  Det	  
finns	  dock	  annan	  forskning	  som	  motsäger	  denna	  teori.	  I	  artikeln	  Gener	  avgörande	  för	  
notläsning	  från	  Sveriges	  radio	  (24	  juni	  2010)	  står	  det	  att	  notläsning	  är	  en	  färdighet	  som	  
bara	  kan	  tränas	  upp	  till	  en	  viss	  nivå.	  Om	  man	  ska	  bli	  riktigt	  vass	  på	  detta	  krävs	  rätt	  ge-‐
ner.	  Enligt	  forskarna	  ska	  man	  då	  vara	  född	  med	  ett	  bra	  arbetsminne,	  dvs.	  en	  förmåga	  att	  
kunna	  hålla	  många	  bollar	  i	  luften.	  Undersökningen	  ägde	  rum	  på	  ett	  universitet	  i	  södra	  
Illinois,	  där	  femtiosju	  pianister	  fick	  öva	  a	  vista-‐spel.	  Det	  visade	  sig	  att	  de	  personer	  som	  
hade	  ett	  högre	  arbetsminne	  också	  var	  bättre	  på	  att	  spela	  a	  prima	  vista.	  I	  artikeln	  inter-‐
vjuades	  Thomas	  Rydfeldt	  som	  är	  pianolärare	  vid	  musikhögskolan	  i	  Göteborg.	  Rydfeldt	  
menar	  att	  erfarenheten	  också	  talar	  för	  hur	  god	  notläsare	  man	  är,	  även	  musikhistoria	  och	  
genrekunskap	  är	  betydande	  för	  hur	  skicklig	  en	  musiker	  är	  i	  a	  vista-‐spel.	  Har	  man	  exem-‐
pelvis	  spelat	  mycket	  barockmusik,	  så	  vet	  man	  hur	  den	  musiken	  är	  uppbyggd.	  	  
	  
Harris	  (2006)	  påstår	  att	  a	  vista-‐spel	  är	  en	  aktivitet	  där	  musikern	  arbetar	  med	  flera	  om-‐
råden	  av	  kroppen	  samtidigt,	  så	  kallad	  ”multi-‐tasking”.	  Vi	  använder	  hörseln	  när	  vi	  spelar	  
musik	  och	  Harris	  menar	  att	  det	  också	  är	  viktigt	  att	  vi	  hör	  musiken	  inom	  oss.	  När	  man	  
läser	  noter	  ska	  man	  kunna	  höra	  musiken	  i	  huvudet	  utan	  att	  spela.	  Detta	  hävdar	  Harris	  är	  
precis	  samma	  sak	  som	  när	  man	  läser	  ord	  och	  meningar,	  -‐	  vi	  behöver	  inte	  säga	  orden	  
högt	  för	  att	  kunna	  höra	  dem.	  Det	  musikaliska	  språket	  där	  vi	  kan	  se	  mönster	  i	  musiken,	  
är	  nästa	  steg,	  När	  vi	  exempelvis	  ser	  ett	  arpeggio1	  i	  C-‐dur	  och	  förstår	  det	  mönstret,	  så	  
skickar	  hjärnan	  snabbt	  ett	  meddelande	  till	  fingrarna	  som	  då	  spelar	  detta	  flytande.	  Harris	  
anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  alltid	  visa	  elever	  dessa	  mönster,	  för	  ju	  mer	  de	  tittar,	  desto	  mer	  
kommer	  de	  att	  se.	  	  
	  
Att	  läsa	  i	  förväg	  främjar	  a	  vista-‐spel.	  Duktiga	  a	  vista-‐läsare	  kan	  lära	  sig	  flera	  takter	  eller	  
till	  och	  med	  en	  hel	  sida	  i	  förväg.	  Enligt	  Harris	  (2006)	  kan	  våra	  ögon	  röra	  sig	  fem	  till	  sex	  
gånger	  per	  sekund.	  Därmed	  kan	  vi	  skanna	  av	  musiken	  och	  göra	  oss	  en	  bild	  av	  hur	  musi-‐
ken	  kommer	  att	  låta.	  Genom	  att	  tänka	  tonarter	  blir	  det	  också	  lättare	  att	  spela	  a	  prima	  
vista.	  Detta	  kan	  tränas	  genom	  att	  spela	  skalor	  och	  treklanger.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  vi	  
vet	  hur	  skalor	  och	  treklanger	  ser	  ut	  i	  notform,	  för	  att	  känna	  igen	  dem	  i	  andra	  musiks-‐
tycken.	  Att	  öva	  skalor	  och	  treklanger	  från	  noter	  bidrar	  till	  en	  bra	  fingersättning,	  vilket	  
gynnar	  a	  vista-‐spel.	  	  
	  
Harris	  (2006)	  som	  själv	  är	  musiklärare	  pekar	  på	  att	  det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  bli	  
bättre	  på	  a	  vista-‐spel.	  Vissa	  av	  hans	  elever	  har	  lätt	  för	  det,	  andra	  inte.	  Han	  anser	  dock	  att	  
när	  elever	  ska	  träna	  a	  vista-‐spel,	  så	  ska	  det	  alltid	  vara	  utifrån	  deras	  egen	  nivå.	  Om	  en	  
elev	  får	  spela	  ett	  för	  svårt	  stycke	  kan	  det	  skapa	  en	  törn	  i	  elevens	  självförtroende.	  Harris	  
har	  själv	  skrivit	  flera	  böcker	  benämnda	  Improve	  your	  sight	  readning	  (2006)	  om	  hur	  ele-‐
ver	  kan	  bli	  bättre	  på	  a	  vista.	  Det	  finns	  åtta	  böcker	  som	  går	  ifrån	  nivå	  ett	  till	  nivå	  åtta.	  
Dessutom	  finns	  en	  förberedande	  bok	  samt	  tre	  extra	  böcker	  som	  innehåller	  än	  mer	  avan-‐
cerande	  övningar.	  	  
	  
Böckerna	  inleds	  med	  att	  Harris	  presenterar	  rytmiska	  övningar,	  där	  eleven	  kan	  klappa	  
eller	  spela	  rytmen	  på	  olika	  sätt,	  dock	  ska	  det	  alltid	  finnas	  en	  stadig	  puls.	  Därefter	  kom-‐
mer	  melodiska	  övningar	  där	  eleven	  först	  klappar	  rytmen	  och	  spelar	  tonartens	  skala	  och	  
treklang.	  Innan	  eleven	  spelar	  stycket	  ska	  hon/han	  dessutom	  försöka	  höra	  stycket	  inom	  
sig.	  I	  böckerna	  Improve	  your	  sight-‐reading	  (Harris,	  2006)	  finns	  det	  för	  varje	  kapitel	  ”för-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Arpeggio:	  Musikalisk	  term	  som	  betyder	  att	  tonerna	  i	  ett	  ackord	  spelas	  efter	  varandra	  (Harris,	  2006).	  	  
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beredda	  stycken”	  tillsammans	  med	  några	  frågor	  om	  stycket,	  som	  eleven	  ska	  svara	  på	  
muntligt	  eller	  skriftligt.	  Harris	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleven	  själv	  känner	  förståelse	  
för	  det	  som	  spelas:	  
	  

Ask	  pupils	  whether	  they	  feel	  they	  know	  what	  they	  are	  about	  to	  play.	  Don´t	  al-‐
low	  a	  pupil	  to	  begin	  unless	  you	  are	  (almost	  completely)	  certain	  the	  perfor-‐
mance	  will	  be	  correct.	  (Harris,	  2006,	  s.	  57)	  

	  
Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  a	  vista-‐stycket	  ligger	  på	  en	  lämplig	  nivå	  för	  eleven.	  Harris	  påpe-‐
kar	  också	  att	  det	  alltid	  är	  viktigt	  att	  vi	  spelar	  musikaliskt.	  Innan	  vi	  spelar	  ett	  stycke	  ska	  
det	  finnas	  en	  uppfattning	  av,	  hur	  vi	  vill	  att	  stycket	  ska	  låta.	  Finns	  det	  någon	  stämma	  som	  
måste	  framhävas	  mer	  än	  de	  andra	  stämmorna,	  finns	  det	  markeringar	  som	  talar	  för	  ac-‐
center	  osv?	  Harris	  anser	  att	  pianister	  måste	  vara	  extra	  uppmärksamma	  på	  vilka	  stäm-‐
mor	  som	  är	  de	  viktigaste:	  	  
	  

Pianists	  need	  to	  consider	  whether	  the	  texture	  is	  tuned	  and	  accompanied,	  or	  
whether	  both	  hands	  are	  of	  equal	  importance.	  Encourage	  pupils	  to	  look	  for	  the	  
clues	  and	  then	  play	  accordingly.	  They	  should	  never	  play	  badly.	  (Harris,	  2006,	  
s.	  57)	  

	  
Enligt	  Harris	  är	  det	  således	  betydelsefullt	  att	  eleverna	  vet	  vilken	  stämma	  som	  är	  viktig-‐
ast	  i	  musikstycket.	  Även	  Robert	  Schenk	  (2006)	  skriver	  i	  kurslitteraturen	  Spelrum	  att	  
musik	  kan	  liknas	  vid	  ett	  språk.	  Det	  anses	  självklart	  att	  ett	  barn	  först	  lär	  sig	  att	  prata	  och	  
uppfatta	  för	  att	  några	  år	  senare	  klara	  av	  att	  lära	  sig	  läsa	  och	  skriva.	  Schenk	  menar	  att	  
debatten	  har	  varit	  ganska	  het	  mellan	  de	  musikpedagoger	  som	  är	  för	  noter	  och	  de	  som	  är	  
för	  gehörsspel.	  Numera	  är	  de	  flesta	  pedagoger	  överens	  om	  att	  elever	  ska	  kunna	  musi-‐
cera	  både	  med	  och	  utan	  noter:	  	  
	  

Noter	  är	  på	  många	  sätt	  att	  likna	  vid	  det	  skrivna	  ordet;	  i	  båda	  fallen	  är	  det	  i	  
första	  hand	  fråga	  om	  aurala	  fenomen,	  musik	  eller	  tal,	  som	  representeras	  med	  
hjälp	  av	  symboler.	  (Schenk,	  2006,	  s.	  239)	  
	  

Att	  studera	  hur	  barn	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  lär	  sig	  läsa	  det	  skrivna	  språket,	  kan	  enligt	  
Schenk	  ge	  instrumentallärare	  metodiska	  idéer	  till;	  hur	  de	  kan	  lära	  sina	  elever	  notläs-‐
ning.	  Schenk	  påstår	  att	  många	  barn	  i	  stort	  sätt	  lär	  sig	  själva	  att	  läsa	  noter	  genom	  att	  
komma	  i	  kontakt	  med	  notskriften,	  samtidigt	  som	  de	  hör	  och	  upplever	  musiken.	  Detta	  
sker	  i	  ett	  sammanhang	  som	  ger	  läsningen	  mening	  och	  motivation.	  	  
	  
Det	  finns	  mängder	  med	  tips	  och	  idéer	  på	  internet	  om	  konsten	  att	  förbättra	  sitt	  a	  vista-‐
spel.	  Mycket	  påminner	  om	  Harris	  metod.	  På	  hemsidan	  
http://www.wikihow.com/Practice-‐Sight-‐Reading-‐Piano-‐Music	  (15/03-‐2014)	  beskrivs	  
hur	  musikern/eleven	  först	  klappar	  eller	  spelar	  rytmen	  tillsammans	  med	  metronom.	  Om	  
detta	  känns	  lätt	  kan	  rytm	  och	  melodi	  spelas	  samtidigt.	  Därefter	  uppmansa	  musikern	  att	  
leta	  efter	  detaljer	  i	  musiken,	  exempelvis	  tonart,	  byte	  av	  klaver	  och	  dynamik.	  Det	  är	  också	  
till	  hjälp	  att	  göra	  en	  ackordanalys.	  För	  att	  försöka	  hitta	  ett	  tempo	  som	  känns	  överkom-‐
ligt,	  nämns	  också	  att	  det	  svåraste	  stället	  i	  stycket	  bör	  letas	  upp.	  Dessutom	  är	  det	  viktigt	  
att	  leta	  efter	  mönster,	  samt	  att	  läsa	  minst	  en	  halv	  takt	  i	  förväg.	  Efter	  analys	  är	  det	  dags	  
att	  prova	  att	  spela	  stycket.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  stadig	  puls	  och	  att	  inte	  stanna	  
upp	  om	  fel	  toner	  eller	  rytm	  spelas.	  Slutligen	  påpekas	  att	  övning	  ger	  färdighet,	  för	  att	  bli	  
bättre	  på	  a	  vista-‐spel	  bör	  man	  öva	  så	  ofta	  som	  möjligt.	   	  
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2.2	  	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  Hilde	  Blix	  bok	  Notläsning,	  hva	  slags	  lesning	  är	  det?	  (2004)	  jämförs	  notläsning	  med	  van-‐
lig	  textläsning.	  Det	  som	  textläsning	  och	  notläsning	  har	  gemensamt,	  är	  att	  läsaren	  gör	  en	  
avkodning	  och	  skapar	  sig	  en	  förståelse	  för	  det	  som	  står	  skrivet.	  Blix	  vill	  dock	  klargöra	  att	  
musik	  inte	  kan	  förstås	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  förstår	  ett	  språk.	  Blix	  använder	  begrep-‐
pet	  ”notläsning”	  och	  syftar	  till	  a	  vista-‐läsning	  i	  boken,	  då	  hon	  vill	  jämföra	  a	  vista-‐
läsning/notläsning	  med	  vanlig	  läsning.	  I	  dag	  får	  inte	  alla	  barn	  lära	  sig	  noter,	  Blix	  (2004)	  
skriver	  att	  under	  de	  senaste	  20-‐30	  åren	  så	  är	  det	  frivilliga	  musikskolor,	  orkestrar	  och	  
körer	  som	  bedriver	  undervisning	  i	  notläsning.	  	  
	  
Det	  krävs	  enligt	  Blix	  (2004)	  många	  komplexa	  färdigheter	  för	  att	  kunna	  läsa	  noter	  och	  
spela	  a	  prima	  vista.	  Musikern	  måste	  ha	  kunskaper	  om	  notskriften	  samt	  även	  insikt	  om	  
motorik,	  puls	  och	  tempo,	  allmänna	  musikkunskaper,	  inre	  gehör	  osv.	  Läraren	  kan	  inte	  
ständigt	  lära	  ut	  alla	  dessa	  moment	  menar	  Blix.	  Dock	  kan	  hon/han	  fokusera	  på	  ett	  om-‐
råde	  och	  därmed	  få	  med	  fler	  andra	  moment.	  Vidare	  anser	  Blix	  att	  vi	  förmodligen	  läser	  
noter	  på	  liknande	  sätt,	  som	  vi	  läser	  en	  text.	  Vetenskapen	  kring	  vanlig	  läsning	  borde	  
också	  kunna	  brukas	  vid	  a	  vista-‐läsning.	  Blix	  citerar	  den	  svenska	  gehörspedagogen	  Per	  
Gunnar	  Alldahl:	  
	  

När	  vi	  läser	  en	  vanlig	  text	  sveper	  ögat	  inte	  med	  jämn	  hastighet	  längs	  textra-‐
den.	  Istället	  vilar	  blicken	  en	  kort	  stund	  på	  ett	  avsnitt	  för	  att	  sedan	  snabbt	  för-‐
flytta	  sig	  till	  nästa	  avsnitt.	  I	  en	  enda	  blick	  registrerar	  vi	  alltså	  flera	  ord	  samti-‐
digt,	  inte	  genom	  att	  lägga	  den	  ena	  bokstaven	  till	  den	  andra	  utan	  genom	  att	  
känna	  igen	  olika	  mönster	  -‐ord	  och	  ordföljder	  -‐som	  redan	  finns	  lagrade	  i	  vårt	  
minne.	  (Blix,	  2004,	  s.	  44)	  

	  
Följaktligen	  läser	  vi	  snabbt	  av	  hela	  stycken	  i	  texten	  genom	  igenkännande	  av	  olika	  ord-‐
mönster.	  Enligt	  Blix	  (2004)	  visar	  forskning	  att	  duktiga	  notläsare	  använder	  sig	  av	  fixe-‐
ringspunkter	  som	  de	  väljer	  ut	  från	  notbladet.	  Musikern	  placerar	  ögat	  där	  mest	  möjlig	  
information	  kan	  hämtas.	  Undersökningar	  visar	  också	  att	  en	  notläsares	  fixeringar	  är	  upp-‐
till	  tre	  gånger	  så	  långa	  som	  en	  textläsares.	  Enligt	  Blix	  får	  duktiga	  notläsare	  med	  sig	  mer	  i	  
en	  enda	  fixering.	  Duktiga	  notläsare	  vet	  vad	  de	  letar	  efter	  och	  fixerar	  därför	  snabbare	  än	  
en	  oerfaren	  notläsare	  som	  letar	  runt	  mer	  på	  notlinjen.	  Den	  oerfarne	  notläsaren	  fokuse-‐
rar	  mer	  på	  individuella	  noter,	  medan	  den	  erfarne	  skannar	  av	  fraser	  och	  fokuserar	  i	  tom-‐
rummen	  mellan	  toner.	  Detta	  menar	  Blix	  påminner	  mycket	  om	  hur	  vi	  lär	  oss	  vanlig	  text-‐
läsning.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  examensarbeten	  som	  handlar	  om	  vilka	  metoder	  som	  finns	  för	  att	  för-‐
bättra	  prima	  vista-‐spel.	  I	  Carina	  Larssons	  examensarbete	  Sex	  pianisters	  uppfattningar	  
om	  a	  prima	  vista-‐spel	  skriver	  hon:	  
	  

Typiskt	  och	  gemensamt	  för	  författarna	  av	  de	  böcker	  och	  artiklar	  jag	  läst	  om	  
ämnet	  är	  att	  de	  själva	  inte	  fått	  någon	  uttalad	  övning	  eller	  förslag	  på	  tillväga-‐
gångssätt	  för	  att	  läsa	  och	  spela	  a	  vista	  från	  sina	  instrumentallärare.	  Författar-‐
na/musikerna/pedagogerna	  har	  själva	  tillförskaffat	  sig	  kunskaper	  på	  områ-‐
det,	  och	  upplever	  i	  de	  flesta	  fall	  att	  det	  därigenom	  tagit	  onödigt	  lång	  tid	  att	  
hitta	  bra	  strategier.	  Ur	  detta	  har	  de	  hittat	  ganska	  likartade	  lösningar	  som	  
grundar	  sig	  på	  målinriktad,	  medveten	  övning,	  övning	  och	  åter	  övning.	  (Lars-‐
son,	  2008,	  s.	  7)	  
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Enligt	  Larsson	  är	  det	  alltså	  övning	  som	  är	  det	  allra	  viktigaste	  när	  det	  gäller	  a	  vista-‐spel.	  
Vidare	  skriver	  Larsson	  att	  det	  finns	  mängder	  av	  tips,	  metoder	  och	  böcker	  främst	  på	  eng-‐
elska	  som	  är	  till	  för	  att	  utveckla	  a	  vista-‐spel.	  Enligt	  Larsson	  visar	  dessa	  metoder	  gemen-‐
samt	  att	  alla	  musiker	  med	  övning	  kan	  bli	  bättre	  som	  a	  vista-‐läsare.	  Detta	  genomförs	  med	  
något	  nytt	  spel	  dagligen,	  träning	  av	  rytmläsning	  och	  notläsning	  separat,	  samt	  stegring	  av	  
svårighetsgrad	  med	  början	  av	  det	  enklaste.	  Det	  gäller	  även	  att	  inte	  stanna	  upp	  i	  spelet	  
för	  att	  rätta	  fel,	  samt	  att	  lyssna	  på	  mer	  musik	  av	  samma	  kompositör.	  
	  
Det	  verkar	  som	  a	  vista-‐träning	  utgör	  en	  liten	  del	  av	  musikundervisningen,	  då	  t	  ex.	  de	  
musiker	  som	  citeras	  ovan,	  inte	  har	  fått	  någon	  hjälp	  av	  sina	  instrumentlärare.	  Dock	  finns	  
det	  material	  som	  pekar	  på	  att	  detta	  är	  något	  som	  vi	  musiklärare	  bör	  lägga	  mer	  tid	  på	  i	  
vår	  undervisning.	  Larsson	  har	  t.ex.	  i	  sitt	  examensarbete	  intervjuat	  sex	  pianister;	  fyra	  
som	  är	  pianopedagoger	  varav	  tre	  har	  diplomutbildning,	  samt	  två	  pianopedagog	  stu-‐
derande.	  Alla	  pianisterna	  har	  enligt	  Larsson	  (2008)	  höga	  krav	  på	  vad	  en	  duktig	  a	  vista-‐
spelare	  bör	  kunna.	  Pianisten	  ska	  ha	  förmåga	  att	  spela	  allt	  noterat	  korrekt,	  i	  stunden	  
skapa	  musik,	  kunna	  läsa	  mellan	  raderna,	  dvs.	  förstå	  innehållet,	  gestalta	  och	  vara	  stil-‐
medveten.	  En	  erfaren	  a	  vista-‐läsare	  kan	  dessutom	  höra	  musiken	  inom	  sig	  när	  noterna	  
ses	  för	  första	  gången,	  utan	  att	  röra	  vid	  instrumentet.	  Enligt	  Larsson	  ställs	  således	  höga	  
krav	  på	  vad	  en	  skicklig	  a	  vista-‐spelare	  ska	  utöva.	  För	  att	  uppnå	  dessa	  mål	  behövs	  där-‐
med	  mer	  träning	  på	  a	  vista-‐spel	  i	  musikundervisningen.	  
	  
Larsson	  skriver	  att	  pianisterna	  är	  överens	  om	  tillvägagångssättet,	  innan	  man	  börjar	  
spela.	  Utan	  att	  spela	  läses	  först	  notbilden	  av;	  för	  att	  ta	  reda	  på	  taktart,	  tonart,	  tillfälliga	  
förtecken,	  stil	  och	  genre.	  Därefter	  spelas	  stycket	  noggrant	  efter	  noterna	  samtidigt	  som	  
man	  spelar	  så	  musikaliskt	  som	  möjligt.	  När	  det	  gäller	  träning	  av	  a	  vista-‐spel,	  beskriver	  
Larsson	  pianisternas	  olika	  förslag	  på	  detta	  sätt:	  
	  

Spela	  mycket,	  träna	  medvetet,	  hitta	  svagheter	  och	  förbättra	  dem,	  spela	  musik	  
som	  engagerar,	  börja	  enkelt,	  träna	  in	  positiva	  erfarenheter,	  spela	  för	  att	  det	  är	  
roligt,	  träna	  mycket,	  samt	  mängdträning,	  kvalitet	  och	  kvantitet.	  (Larsson,	  
2008,	  s.	  17)	  

	  
Larsson	  (2008)	  skriver	  att	  mängdträning	  är	  bra	  när	  man	  övar	  a	  prima	  vista,	  dock	  är	  det	  
också	  viktigt	  att	  träningen	  utvecklas.	  Genom	  att	  hitta	  svagheter	  kan	  dessa	  övas	  upp	  och	  
förbättras.	  Musik	  som	  engagerar	  och	  känns	  intressant	  att	  arbeta	  med	  gynnar	  också	  a	  
vista-‐spelet.	  
	  
Larsson	  sammanställer	  i	  sitt	  arbete	  pianisternas	  svar,	  kring	  frågan	  hur	  a	  vista-‐spel	  kan	  
underlätta	  instudering	  av	  nya	  stycken.	  Enligt	  Larsson	  har	  de	  intervjuade	  pianisterna	  lite	  
olika	  åsikter	  beträffande	  inslag	  av	  a	  vista-‐spel	  i	  musikundervisningen.	  En	  pianist	  anser	  
t.ex.	  att	  a	  vista-‐	  spel	  endast	  är	  relevant	  för	  goda	  amatörmusiker	  och	  längre	  komna	  ele-‐
ver.	  Denne	  menar	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  de	  yngre	  eleverna	  spelar	  det	  som	  de	  tycker	  om	  
och	  klarar	  av.	  En	  annan	  påpekar	  att	  eleverna	  skulle	  tycka	  att	  det	  var	  roligare	  att	  musi-‐
cera,	  om	  de	  förstod	  hur	  notläsning	  fungerar.	  	  
	  
Larsson	  (2008)	  har	  även	  skrivit	  om	  pianisternas	  olika	  åsikter	  kring	  begåvning,	  när	  det	  
gäller	  a	  prima	  vista.	  Två	  pianister	  är	  här	  övertygade	  om,	  att	  ett	  bra	  a	  vista-‐spel	  handlar	  
om	  begåvning.	  Vissa	  musiker	  har	  lätt	  att	  översätta	  noter	  till	  musik,	  medan	  andra	  har	  
problem	  med	  detta.	  En	  tredje	  pianist	  ifrågasätter	  varför	  vissa	  är	  bättre	  på	  a	  vista-‐spel	  än	  
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andra.	  Denne	  vill	  utforska	  området	  vidare,	  för	  att	  förstå	  sina	  elever	  bättre.	  Kan	  det	  bero	  
på	  något	  av	  våra	  sinnen,	  är	  det	  medfött,	  när	  är	  det	  bäst	  att	  träna	  upp	  a	  vista-‐spelet	  och	  
hur	  mycket	  går	  det	  att	  tränas	  upp?	  	  
	  
Nackdelarna	  är	  enligt	  pianisterna	  att	  en	  skicklig	  a	  vistaspelare	  kan	  slarva	  med	  den	  mu-‐
sikaliska	  kvaliteten	  vid	  ett	  framförande.	  Larsson	  nämner	  att	  ingen	  av	  pianisterna	  anser	  
att	  en	  musiker	  är	  bättre	  enbart	  för	  att	  denne	  är	  skicklig	  på	  a	  vista-‐spel.	  Däremot	  kan	  en	  
skicklig	  a	  vista-‐spelare	  lättare	  få	  jobb.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  det	  blir	  lättare	  både	  för	  an-‐
ställning	  och	  för	  vidare	  musikstudier.	  	  
	  
I	  Larssons	  intervju	  säger	  en	  pianist:	  ”Det	  går	  inte	  att	  ta	  en	  veckokurs	  i	  a	  vista-‐läsning,	  
utan	  det	  handlar	  om	  hur	  mycket	  tid,	  samt	  hur	  ofta	  man	  tränar	  detta	  medvetet	  eller	  
omedvetet,	  precis	  som	  med	  text	  och	  läsning	  av	  böcker.	  Ju	  mer	  man	  läser,	  desto	  lättare	  
har	  man	  att	  förstå	  texten	  samt	  att	  relatera	  till	  det	  man	  tidigare	  har	  läst”	  (Larsson,	  2008,	  
s.	  22).	  
	  
I	  Thomas	  Törnhedens	  examensarbete	  Att	  komma	  ikapp-‐Notläsning	  för	  pianister	  betonar	  
författaren	  att	  mängdträning	  är	  ett	  begrepp	  som	  verkar	  ha	  stor	  betydelse	  för	  att	  kun-‐
skaper	  i	  a	  vista-‐läsning	  ska	  kunna	  fastna.	  Törnheden	  som	  har	  undersökt	  en	  hel	  del	  böck-‐
er	  menar	  att	  många	  av	  metoderna	  förespråkar	  notläsningsövningar	  utan	  instrument.	  
Även	  denna	  författare	  har	  gjort	  intervjuer	  med	  tre	  olika	  pianister.	  Här	  framkommer	  det	  
också	  fler	  tips	  på	  hur	  vi	  kan	  jobba	  med	  a	  vista-‐	  spel.	  En	  pianist	  säger:	  
	  

Jag	  skulle	  utgå	  ifrån	  repertoaren,	  inte	  ta	  en	  tonart	  i	  taget	  utan	  snarare	  en	  stil	  i	  
taget.	  T.ex	  Mozart	  eller	  1600-‐tal.	  Jag	  skulle	  också	  spela	  mycket	  fyrhändigt,	  ef-‐
tersom	  man	  då	  tvingas	  ta	  hänsyn	  till	  den	  man	  spelar	  med	  och	  kan	  således	  inte	  
slå	  av	  på	  tempot	  utan	  måste	  hålla	  tempot	  hela	  tiden.	  Man	  får	  inte	  heller	  
glömma	  bort	  att	  skriva	  noter	  själv.	  Det	  tror	  jag	  utvecklar	  notläsningsför-‐
mågan.	  (Törnheden,	  2011,	  s.	  7)	  

	  
Pianisten	  som	  Törnheden	  (2011)	  intervjuar	  anser	  att	  a	  prima	  vista	  kan	  tränas	  upp	  ge-‐
nom	  utveckling	  av	  en	  musikgenre	  i	  taget.	  Att	  spela	  tillsammas	  med	  andra	  musiker	  är	  
också	  ett	  bra	  tillvägagångssätt,	  då	  det	  finns	  en	  gemensam	  puls	  som	  inte	  får	  avbrytas.	  Det	  
är	  viktigt	  att	  skriva	  noter	  själv,	  då	  detta	  förbättrar	  notläsningen.	  I	  Törnhedens	  examens-‐
arbete	  framgår	  det	  att	  det	  krävs	  mycket	  tid	  och	  mängdträning	  för	  att	  bli	  duktig	  på	  a	  
vista-‐spel.	  En	  pianist	  säger	  att	  som	  barn	  tyckte	  han	  att	  det	  var	  roligt	  att	  läsa	  noter.	  Där-‐
med	  försökte	  han	  komma	  över	  så	  mycket	  noter	  som	  möjligt,	  då	  han	  plöjde	  igenom	  
mycket	  repertoar.	  

Eriksson	  och	  Hansson	  (2009)	  skriver	  att	  forskarna	  Kopiez	  och	  Lee	  (2008)	  anser	  att	  det	  
finns	  en	  genetisk	  aspekt	  kring	  frågan	  om	  notläsning,	  dvs.	  att	  en	  skicklig	  a	  vista-‐spelare	  
kan	  ha	  medfödda	  fördelar	  som	  gör	  inläsningsprocessen	  enklare.	  Kopiez	  och	  Lee	  (2008)	  
har	  även	  funnit	  att	  de	  mest	  avgörande	  faktorerna	  för	  duktiga	  notläsare	  är	  att	  snabbt	  
kunna	  sortera	  information,	  samt	  att	  därefter	  kunna	  omvandla	  denna	  till	  motorik.	  Det	  
har	  också	  visat	  sig	  att	  dessa	  personer	  övat	  notläsning	  redan	  ifrån	  tidig	  ålder:	  
	  

In	  summary,	  our	  general	  model	  of	  sight	  reading	  predicts	  that	  sight-‐
reading	  achievement	  can	  be	  explained	  by	  a	  linear	  combination	  of	  psycho-‐
motor	  speed,	  early	  acquired	  expertise,	  mental	  speed,	  and	  the	  ability	  for	  audi-‐
tory	  imagery.	  General	  cognitive	  skills	  (e.g.,	  memory	  capacity)	  do	  not	  play	  a	  
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significant	  role.	  At	  a	  very	  high	  level,	  sight	  reading	  is	  dependent	  not	  only	  on	  ex-‐
pertise	  and	  practice-‐related	  variables	  but	  also	  on	  genetically	  determined	  vari-‐
ables,	  such	  as	  mental	  speed.	  (Eriksson	  &	  Hansson	  2009	  efter	  Kopiez	  och	  Lee,	  
Towards	  a	  general	  model	  of	  skills	  in	  sight	  reading	  music,	  2008,	  s.	  9)	  
	  

Enligt	  Kopiez	  och	  Lee	  (2008)	  är	  ett	  avancerat	  a	  vista-‐spel	  inte	  enbart	  beroende	  av	  öv-‐
ning	  och	  kunskap.	  Här	  är	  även	  genetiska	  fördelar	  avgörande,	  som	  exempelvis	  ett	  snabbt	  
arbetsminne.	  	  
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2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  har	  sina	  rötter	  i	  Lev	  Semenovich	  Vygotskijs	  arbeten	  om	  
utveckling,	  lärande	  och	  språk,	  skriver	  Roger	  Säljö	  (2011).	  Detta	  perspektiv	  på	  lärande	  
och	  utveckling	  handlar	  bland	  annat	  om	  hur	  människor	  utvecklar	  kulturella	  förmågor	  
som	  att	  läsa,	  skriva,	  räkna,	  lösa	  problem	  osv.	  Enligt	  Säljö	  är	  ett	  av	  de	  grundläggande	  be-‐
greppen	  i	  denna	  tradition	  mediering.	  Mediering	  betyder	  att	  vi	  människor	  använder	  red-‐
skap	  eller	  verktyg	  när	  vi	  förstår	  och	  agerar	  i	  vår	  omvärld.	  Det	  finns	  två	  olika	  redskap;	  
det	  språkliga	  och	  det	  materiella.	  Ett	  språkligt	  redskap	  menar	  Säljö	  är	  en	  symbol,	  ett	  
tecken	  eller	  det	  teckensystem	  som	  vi	  använder	  för	  att	  tänka	  och	  kommunicera.	  Exem-‐
pelvis	  kan	  språkliga	  redskap	  vara	  bokstäver,	  siffror,	  räknesystem	  eller	  begrepp.	  När	  vi	  
människor	  tänker	  och	  kommunicerar,	  så	  använder	  vi	  oss	  enligt	  Säljö	  av	  kulturella	  red-‐
skap.	  Vygotskij	  uttryckte	  det	  som;	  att	  människor	  inte	  upplever	  omvärlden	  direkt,	  utan	  
tänker	  i	  omvägar.	  	  

Säljö	  (2011)	  tar	  en	  bild	  av	  en	  triangel	  (ett	  kulturellt	  redskap)	  som	  exempel.	  Vi	  uppfattar	  
den	  som	  en	  triangel,	  men	  en	  människa	  ifrån	  en	  annan	  tid	  eller	  ifrån	  en	  annan	  del	  av	  
världen,	  skulle	  inte	  se	  den	  på	  samma	  sätt.	  Säljö	  menar	  att	  vi	  förstår	  och	  ser	  på	  de	  sätt	  
som	  våra	  kulturella	  erfarenheter	  inbjuder	  oss	  att	  se.	  Mediering	  sker	  som	  sagt	  också	  ge-‐
nom	  fysiska	  verktyg.	  Vi	  använder	  tangentbord	  att	  skriva	  på	  och	  spadar	  att	  gräva	  med.	  I	  
de	  flesta	  yrken	  behöver	  människan	  ett	  verktyg	  för	  att	  kunna	  utföra	  sitt	  arbete.	  De	  fy-‐
siska	  redskapen	  kallar	  Säljö	  (2010)	  för	  artefakter	  och	  är	  de	  föremål	  som	  människan	  har	  
tillverkat.	  	  

Säljö	  skriver	  att	  de	  språkliga	  redskapen	  och	  de	  fysiska	  verktygen	  ofta	  förekommer	  till-‐
sammans.	  En	  bok,	  en	  teckning	  eller	  ett	  diagram	  har	  både	  en	  intellektuell	  och	  fysisk	  sida.	  
Detta	  väljer	  Säljö	  att	  kalla	  för	  kulturella	  redskap:	  

Men	  som	  jag	  skall	  återkomma	  till,	  är	  uppdelningen	  mellan	  fysiska	  och	  språk-‐
liga	  redskap	  inte	  särskilt	  lyckad.	  Det	  är	  bättre	  att	  utgå	  ifrån	  att	  kulturella	  red-‐
skap	  har	  både	  fysiska	  och	  intellektuella	  sidor.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  28)	  
	  

Kunskaper	  hos	  människan	  är	  därför	  inte	  enbart	  teoretiska	  eller	  praktiska,	  utan	  de	  är	  
alltid	  både	  och.	  Säljö	  anser	  att	  vi	  tänker	  och	  utför	  fysiska	  handlingar	  och	  därmed	  är	  båda	  
delarna	  sammankopplade	  och	  beroende	  av	  varandra:	  

Det	  är	  genom	  kommunikationen	  (och	  särskilt	  språklig	  sådan)	  med	  andra	  som	  
vi	  formas	  som	  tänkande	  varelser.	  Genom	  språklig	  mediering	  blir	  vi	  delaktiga	  i	  
en	  kulturs	  eller	  ett	  samhälles	  sätt	  att	  se	  på	  och	  förstå	  omvärlden[…].	  När	  vi	  
tänker,	  så	  tänker	  vi	  med	  språkliga	  redskap.	  En	  ingenjör	  kan	  exempelvis	  tänka	  i	  
modeller	  och	  ekvationer.	  (Roger	  Säljö,	  2011,	  s.	  189)	  
	  

I	  den	  sociokulturella	  traditionen	  är	  kommunikationen	  mellan	  människor	  mycket	  viktig	  
för	  vårt	  tänkande.	  	  

Appropriering	  är	  ett	  begrepp	  i	  den	  sociokulturella	  traditionen	  som	  handlar	  om;	  hur	  vi	  lär	  
oss.	  Detta	  innebär	  att	  en	  människa	  blir	  bekant	  med,	  och	  lär	  sig	  bruka	  kulturella	  redskap	  
och	  hur	  de	  fungerar	  i	  världen	  (Säljö,	  2011).	  Den	  appropriering	  som	  sker	  tidigt	  i	  livet	  är	  
mycket	  viktig,	  då	  barnet	  lär	  sig	  sitt	  första	  språk,	  förstår	  sociala	  samspel	  och	  utvecklar	  sin	  
identitet.	  Vygotskij	  menade	  dock	  att	  människan	  alltid	  är	  under	  utveckling	  och	  därför	  kan	  
lära	  sig	  något	  nytt	  i	  olika	  situationer:	  	  
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Utveckling	  är	  inget	  som	  är	  begränsat	  till	  barn	  och	  unga	  utan	  något	  som	  män-‐
niskor	  alltid	  ägnar	  sig	  åt	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  Lärande	  och	  utveckling	  är	  på	  
sätt	  och	  vis	  människans	  naturliga	  tillstånd.	  (Säljö,	  2011,	  s.	  191)	  
	  

Enligt	  Säljö	  (2011)	  är	  det	  mest	  bekanta	  begreppet	  ifrån	  Vygotskijs	  arbeten,	  idén	  om	  den	  
närmaste	  proximala	  utvecklingszonen.	  Principen	  är	  att	  när	  människan	  väl	  behärskar	  ett	  
begrepp	  eller	  en	  färdighet,	  så	  är	  han/hon	  mycket	  nära	  till	  att	  behärska	  något	  nytt.	  I	  
denna	  utvecklingszon	  är	  vi	  människor	  känsliga	  för	  vilka	  instruktioner	  och	  förklaringar	  
vi	  får.	  Det	  är	  här	  som	  läraren	  är	  viktig,	  då	  denne	  kan	  vägleda	  personen	  på	  rätt	  spår.	  Dock	  
måste	  den	  lärande	  ställas	  inför	  och	  förstå	  utmaningarna.	  	  

Tomas	  Kroksmark	  (2012)	  hävdar	  att	  Säljös	  tolkning	  och	  användning	  av	  den	  sociokultu-‐
rella	  teorin	  har	  sin	  utgångspunkt	  hos	  Vygotskij.	  Kroksmark	  skriver	  utifrån	  Säljös	  forsk-‐
ning	  att	  alla	  våra	  handlingar	  är	  baserade	  på	  social	  praktik.	  Dessa	  är	  därmed	  beroende	  av	  
vilka	  förutsättningar	  vi	  har	  för	  att	  uppfatta	  omvärlden.	  Något	  som	  också	  är	  intressant	  
med	  den	  sociokulturella	  teorin	  är	  att	  vi	  människor	  bara	  uppfattar	  världen	  genom	  medi-‐
ering.	  Vi	  kan	  aldrig	  komma	  fram	  till	  hur	  något	  faktiskt	  är.	  Allt	  som	  vi	  upplever	  har	  passe-‐
rat	  genom	  människans	  kulturella	  gemenskaper	  som	  formats	  av	  generationer,	  alltså	  ge-‐
nom	  de	  kulturella	  verktyg	  som	  nämndes	  ovan.	  Säljö	  (2010)	  skriver	  att	  ett	  väsentligt	  in-‐
slag	  för	  lärande	  är	  att	  kunna	  identifiera	  det	  specifika	  och	  det	  nya	  i	  en	  situation,	  dvs.	  man	  
ska	  kunna	  se	  kopplingen	  mellan	  det	  specifika	  och	  det	  generella.	  	  

Säljö	  (2010)	  betonar	  att	  noter	  är	  ett	  intressant	  exempel	  på	  ett	  medierande	  redskap,	  med	  
betydande	  konsekvenser	  för	  dem	  som	  lär	  sig	  att	  bemästra	  detta.	  Noterna	  är	  ett	  medier-‐
ande	  redskap	  mellan	  kompositören	  och	  de	  utövande	  musikerna,	  samt	  mellan	  musiklära-‐
ren	  och	  eleven.	  Vidare	  skriver	  Säljö	  att	  notskriften	  ger	  en	  visuell	  presentation	  av	  ett	  mu-‐
sikstycke.	  Säljö	  påpekar	  att	  liksom	  alla	  notationssystem	  så	  behöver	  notskriften	  en	  kogni-‐
tiv	  socialisation	  som	  skapar	  mening	  hos	  läsaren,	  i	  det	  här	  fallet	  en	  musikalisk	  mening	  
(Säljö,	  2010).	  	  

Enligt	  Säljö	  (2010)	  är	  den	  kognitiva	  socialisationen	  i	  notskriften	  en	  lång	  process,	  som	  i	  
de	  flesta	  fall	  behöver	  systematisk	  undervisning.	  Det	  är	  svårt	  att	  helt	  på	  egen	  hand	  lära	  
sig	  skriften,	  även	  om	  man	  har	  ett	  stort	  intresse	  för	  musik.	  Säljö	  menar	  att	  notskriften	  är	  
ett	  medierande	  system	  som	  inte	  är	  tillgängligt	  för	  hela	  samhället.	  På	  den	  kollektiva	  ni-‐
vån	  har	  notskriften	  används	  i	  många	  generationer	  och	  utvecklats	  genom	  olika	  system,	  
som	  går	  flera	  tusen	  år	  bakåt	  i	  tiden.	  Notskriften	  har	  nått	  stor	  spridning	  i	  världen	  och	  
musiklivet	  har	  även	  förändrats	  och	  utvecklats.	  Med	  notskriften	  kunde	  musiken	  spridas	  
runt	  om	  i	  världen,	  vilket	  ledde	  till	  den	  mångmiljard	  industri	  inom	  musik	  som	  vi	  har	  idag.	  
Utbildningar	  inom	  musik	  uppkom,	  då	  det	  fanns	  behov	  av	  att	  lära	  människor	  detta	  medi-‐
erande	  redskap	  (Säljö	  2010).	  	  

Säljö	  är	  också	  intresserad	  av	  vad	  som	  händer	  i	  musikundervisning,	  när	  notskrift	  an-‐
vänds	  som	  medierande	  redskap.	  Han	  menar	  att	  notskrift	  precis	  som	  annan	  skrift	  är	  
permanent	  och	  kan	  läsas	  om	  och	  om	  igen.	  Läsaren	  kan	  då	  tänka	  sig	  olika	  tolkningar	  som	  
möjliga	  till	  musiken:	  	  

Samspelet	  i	  en	  stor	  symfoniorkester	  med	  många	  olika	  instrument	  underlättas	  
betydligt	  med	  notskriften	  som	  ett	  gemensamt,	  koordinerande	  redskap[…]	  Den	  
verkanalys	  som	  man	  ägnar	  sig	  åt	  inom	  musikutbildningar	  bygger	  helt	  på	  till-‐
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gången	  till	  noter.	  Detta	  redskap	  för	  mediering	  har	  således	  en	  lång	  rad	  konse-‐
kvenser	  för	  de	  kognitiva	  och	  kommunikativa	  förmågor	  som	  hör	  till	  musikutö-‐
vande	  och	  musikförståelse	  i	  vårt	  samhälle.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  164)	  
	  

Säljö	  poängterar	  att	  musicerande	  inte	  bara	  går	  igenom	  notskriftens	  väg.	  Vi	  spelar	  även	  
musik	  på	  gehör	  där	  vi	  också	  övar	  upp	  en	  betydande	  skicklighet.	  När	  vi	  hör	  musik,	  så	  för-‐
väntar	  vi	  oss	  en	  konstnärlig	  interpretation	  skriver	  Säljö:	  

Det	  finns	  med	  andra	  ord	  en	  spänning	  mellan	  notskriften	  som	  medierande	  red-‐
skap	  och	  utövandet	  av	  musik.	  ”Texten”	  är	  något	  som	  som	  man	  måste	  göra	  nå-‐
got	  konstruktivt	  av,	  den	  är	  inte	  avsedd	  att	  kopieras	  mekaniskt.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  
165)	  
	  

Enligt	  Säljö	  skulle	  vi	  därför	  bli	  oerhört	  besvikna	  om	  en	  orkester	  bara	  följde	  notbilden	  
mekaniskt,	  då	  detta	  inte	  skulle	  vara	  gott	  nog	  musikaliskt.	  Säljö	  skriver	  också	  att	  det	  
starka	  inflytandet	  som	  notskriften	  haft	  på	  musikundervisningen	  ibland	  innebär	  att	  det	  
medierande	  redskapet	  styr	  undervisningen.	  Säljö	  (2010)	  hänvisar	  till	  en	  undersökning	  
som	  är	  gjord	  ifrån	  de	  kommunala	  musikskolorna	  i	  Sverige.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  fokus	  
ligger	  mer	  på	  notbilden	  än	  på	  musiken.	  Undervisningen	  går	  mest	  ut	  på	  att	  träffa	  rätt	  to-‐
ner	  utifrån	  notbladet,	  i	  stället	  för	  att	  spela	  och	  uppleva	  musik	  (Säljö	  2010).	  

Slutligen	  skriver	  Säljö	  att	  det	  är	  upp	  till	  musikern	  att	  tolka,	  fylla	  i	  luckor	  och	  skapa	  en	  
interpretation	  utifrån	  den	  musikaliska	  genren.	  Noterna	  anger	  alltså	  inte	  någon	  avslutad	  
eller	  färdig	  produkt.	  Enligt	  Säljö	  ska	  en	  bra	  tolkning	  av	  ett	  musikstycke	  bygga	  på	  att	  utö-‐
varen	  använder	  sig	  av	  sin	  kunskap	  om	  musikaliska	  traditioner,	  samt	  förmågan	  att	  ut-‐
trycka	  dessa.	  	  
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3	  Metodkapitel	  
	  
Inledningsvis	  presenteras	  studiens	  metodologi	  och	  därefter	  metoderna;	  självobservat-‐
ion,	  videoinspelning	  och	  loggbok.	  Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  studerade	  situation-‐
er	  och	  händelser,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
I	  denna	  studie	  har	  självobservation	  med	  hjälp	  av	  videoinspelning	  och	  loggbok	  används.	  I	  
boken	  ”Det	  värderande	  ögat”	  av	  Cato	  R.P.	  Bjørndal	  (2012)	  skriver	  författaren	  hur	  obser-‐
vation	  av	  olika	  slag	  kan	  utveckla	  en	  pedagogs	  undervisning	  och	  handledning.	  Bjørndal	  
menar	  att	  när	  man	  undervisar	  är	  det	  svårt	  att	  observera	  sig	  själv	  i	  den	  situationen.	  När	  
en	  observatör	  inte	  deltar	  i	  undervisningen	  utan	  bara	  observerar	  det	  som	  sker,	  kan	  pe-‐
dagogen	  få	  en	  klarare	  bild	  av	  vad	  som	  sker	  under	  lektionen.	  Enligt	  Bjørndal	  är	  ljud-‐och	  
videoinspelningar	  bra	  redskap	  för	  att	  behålla	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  om	  det	  
pedagogiska	  skeendet.	  Bjørndal	  anser	  att	  ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  har	  två	  huvudsak-‐
liga	  fördelar.	  Det	  främsta	  är	  att	  konservera	  observationer	  av	  ett	  ögonblick,	  som	  annars	  
skulle	  gå	  förlorat	  och	  som	  aldrig	  skulle	  bli	  registrerat.	  Vårt	  mänskliga	  minne	  påverkar	  
inte	  inspelningen	  och	  situationen	  finns	  kvar	  för	  oss	  att	  utforska.	  Inspelningarna	  gör	  det	  
möjligt	  att	  spola	  tillbaka	  bandet	  och	  således	  kan	  situationen	  upplevas	  så	  många	  gånger	  
som	  önskas.	  Vid	  behov	  kan	  videoinspelningar	  dessutom	  visas	  i	  slowmotion.	  	  

Enligt	  Bjørndal	  (2012)	  är	  den	  andra	  fördelen	  att	  inspelningar	  bevarar	  en	  stor	  rikedom	  
av	  detaljer.	  Detta	  innebär	  att	  varje	  gång	  inspelningen	  visas,	  kan	  något	  nytt	  och	  intres-‐
sant	  upptäckas.	  Därmed	  kan	  man	  fokusera	  på	  olika	  saker	  vid	  varje	  uppspelning.	  Det	  blir	  
dessutom	  möjligt	  att	  registrera	  samspelet	  mellan	  verbal	  och	  icke-‐verbal	  kommunikat-‐
ion.	  Videoinspelningarna	  är	  enligt	  Bjørndal	  mycket	  lämpade	  för	  att	  upptäcka	  komplice-‐
rade	  kommunikations	  och	  samspelsprocesser.	  Bjørndal	  menar	  att	  videoinspelningar	  har	  
visat	  sig	  vara	  ett	  utmärkt	  redskap	  vid	  självkännedom.	  Att	  iaktta	  sig	  själv	  från	  ett	  annat	  
perspektiv	  gör	  stor	  nytta.	  	  

Nackdelen	  med	  video-‐	  och	  ljudinspelningar	  är	  att	  vi	  gärna	  vill	  tro	  att	  dessa	  visar	  verk-‐
ligheten	  som	  den	  är.	  Men	  enligt	  Bjørndal	  (2012)	  kan	  verkligheten	  aldrig	  kopieras,	  utan	  
den	  kan	  bara	  representeras.	  Inspelningarna	  utgör	  ett	  begränsat	  och	  färgat	  urval	  av	  en	  
situation.	  Detta	  beror	  på	  att	  inspelningarna	  innehåller	  två	  begränsningar;	  operatörens	  
begränsning	  och	  teknikens	  begränsning.	  Enligt	  Bjørndal	  påverkar	  operatören	  inspel-‐
ningen	  på	  så	  vis	  att	  denne	  väljer	  placering	  av	  kameran,	  mikrofonen,	  osv.	  Detta	  gör	  att	  
viss	  information	  lyfts	  fram,	  medan	  annan	  hamnar	  i	  bakgrunden,	  eller	  inte	  alls	  kommer	  
med.	  Den	  tekniska	  begränsningen	  gör	  att	  en	  videoinspelning	  endast	  tar	  upp	  hörsel	  och	  
syn.	  Därmed	  utesluts	  andra	  viktiga	  sinnen	  såsom	  lukt,	  smak	  och	  känsel.	  Kvalitén	  på	  in-‐
spelningen	  kan	  variera,	  bakgrundsljud	  kan	  bli	  så	  starka	  att	  det	  kan	  bli	  svårt	  att	  höra	  vad	  
personer	  säger.	  Detta	  gör	  att	  det	  inte	  finns	  något	  tekniskt	  hjälpmedel	  som	  kan	  registrera	  
hela	  situationen,	  såsom	  den	  är	  i	  verkligheten.	  	  

Bjørndal	  (2012)	  påstår	  att	  loggboken	  är	  det	  enklaste	  och	  minst	  tidskrävande	  sättet	  att	  
skriva	  ner	  sina	  reflektioner.	  Syftet	  med	  att	  skriva	  loggbok	  är	  att	  djupare	  förstå	  något	  
som	  har	  skett.	  Det	  varierar	  från	  loggbok	  till	  loggbok	  hur	  detaljerat	  den	  skrivs.	  Bjørndal	  
menar	  att	  loggboken	  främjar	  den	  inre	  dialogen	  -‐	  då	  vi	  genom	  loggboken	  pratar	  och	  lyss-‐
nar	  till	  oss	  själva.	  Man	  kan	  lära	  sig	  följande	  saker	  om	  sig	  själv:	  Vad	  jag	  vet,	  vad	  jag	  kän-‐
ner,	  vad	  jag	  gör	  och	  hur	  jag	  gör	  det,	  samt	  varför	  jag	  handlar	  som	  jag	  gör.	  	  
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Det	  finns	  flera	  olika	  sätt	  att	  skriva	  loggbok,	  enligt	  Bjørndal.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  skriva	  
ostrukturerat	  eller	  strukturerat.	  Fördelen	  med	  en	  ostrukturerad	  loggbok	  är;	  att	  det	  blir	  
en	  öppning	  till	  att	  upptäcka	  halvt	  omedvetna	  händelser.	  Nackdelen	  är	  att	  den	  kan	  vara	  
krävande	  att	  analysera	  och	  läsa	  i	  efterhand.	  Bjørndal	  anser	  därför	  att	  det	  finns	  många	  
goda	  skäl	  till	  att	  hålla	  struktur	  i	  loggboken.	  Det	  går	  exempelvis	  att	  strukturera	  loggbo-‐
ken	  utifrån	  teman,	  tankar,	  känslor,	  positiva	  och	  obehagliga	  upplevelser.	  Det	  finns	  också	  
en	  processloggbok	  där	  man	  skriver;	  vad	  som	  hände,	  vad	  jag	  kände	  och	  vad	  jag	  lärde	  mig.	  
Dessa	  metoder	  valdes	  då	  de	  enligt	  Bjørndal	  har	  många	  fördelar	  när	  man	  ska	  observera	  
sig	  själv.	  	  

Enligt	  Bjørndal	  (2012)	  innebär	  transkribering	  att	  man	  överför	  något	  ifrån	  ett	  teckensy-‐
stem	  till	  ett	  annat.	  Transkriptionen	  ska	  återge	  det	  som	  sägs	  eller	  görs	  i	  situationen.	  In-‐
nan	  man	  börjar	  transkribera	  är	  det	  enligt	  Bjørndal	  viktigt	  att	  bestämma	  sig	  för;	  hur	  de-‐
taljerad	  den	  skrivna	  informationen	  ska	  vara.	  

3.2	  Metod	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
I	  föreliggande	  studie	  om	  a	  vista-‐spel	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  både	  loggbok	  och	  videofilm	  
som	  dokumentation.	  Dessa	  metoder	  valdes	  då	  de	  enligt	  Bjørndal	  (2012)	  är	  bra	  redskap	  
för	  observationsstudier	  och	  därmed	  passande	  för	  detta	  arbete.	  De	  valdes	  även	  för	  att	  få	  
ett	  utifrån-‐perspektiv	  på	  förloppet.	  Då	  jag	  mest	  har	  skrivit	  om	  mina	  tankar	  och	  känslor	  
kring	  mina	  a	  vista-‐upplevelser,	  har	  loggboken	  till	  en	  del	  varit	  ostrukturerad	  med	  influ-‐
enser	  av	  den	  konfluenta	  idén.	  Bjørndal	  (2012)	  skriver	  att	  en	  konfluent	  loggbok	  speglar	  
olika	  känslor	  och	  tankar,	  samt	  om	  en	  del	  kroppsliga	  reaktioner.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterande	  situationer	  
För	  att	  bättre	  uppfatta	  om	  jag	  går	  framåt	  i	  min	  a	  vista-‐läsning	  har	  jag	  låtit	  det	  gå	  en	  till	  
flera	  veckor	  mellan	  mina	  videofilmningar.	  Därmed	  har	  jag	  haft	  mer	  tid	  att	  öva	  a	  vista	  
mellan	  tagningarna.	  Tanken	  med	  detta	  var	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  se	  skillnader	  och	  för-‐
hoppningsvis	  även	  förbättringar	  i	  mitt	  a	  vista-‐spel.	  Det	  har	  sammanlagt	  gjorts	  sex	  olika	  
videofilmer	  med	  mitt	  a	  vista-‐spel.	  Samtliga	  videofilmer	  har	  transkriberats	  och	  använts	  i	  
denna	  studie.	  Beträffande	  loggboken	  har	  jag	  gjort	  anteckningar	  efter	  varje	  medveten	  
övning.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationer	  
Alla	  mina	  filmningar	  är	  inspelade	  med	  min	  Iphone.	  Kamera	  och	  ljudkvalité	  på	  en	  Iphone	  
är	  hyfsat	  bra	  och	  bättre	  än	  min	  digitalkamera.	  Inspelningarna	  har	  ägt	  rum	  på	  Odense	  
musikkonservatorium	  i	  Danmark,	  där	  jag	  har	  studerat	  ett	  läsår	  som	  utbytesstudent.	  In-‐
spelningarna	  har	  gjorts	  i	  olika	  lokaler,	  vilket	  har	  bidragit	  till	  olika	  akustiska	  förutsätt-‐
ningar.	  Kameran	  har	  fokuserats	  på	  mig	  och	  pianot	  bakifrån	  och	  i	  profilbild.	  Bakifrån	  får	  
jag	  en	  helhetsbild	  av	  mitt	  motoriska	  arbete	  och	  profilbilden	  visar	  hur	  jag	  följer	  notbilden	  
med	  ögonen.	  Vid	  inspelningarna	  har	  jag	  varit	  ensam	  i	  rummet	  vilket	  har	  bidragit	  till	  lugn	  
och	  avslappning.	  Alla	  filmningar	  har	  tagit	  omkring	  30	  minuter,	  då	  det	  tar	  sin	  tid	  att	  hitta	  
rätt	  tankesätt	  i	  a	  vista-‐spelet.	  Loggboken	  har	  jag	  använt	  vid	  varje	  medveten	  övning	  av	  a	  
vista-‐spel.	  Innehållet	  har	  varierat	  beroende	  på	  hur	  mycket	  jag	  har	  skrivit	  och	  reflekterat	  
kring	  min	  övning.	  I	  början	  av	  processen	  var	  innehållet	  i	  loggboken	  ganska	  ostrukturerat.	  
Det	  gjordes	  inga	  spalter	  i	  loggboken,	  utan	  allt	  var	  i	  flytande	  text.	  I	  slutet	  av	  processen	  
liknar	  loggboken	  mest	  den	  ”konfluenta	  loggboken”	  med	  tydligare	  teman	  kring	  vad	  jag	  
kände	  och	  upplevde.	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentation	  
I	  mina	  videofilmer	  har	  jag	  främst	  analyserat	  hur	  jag	  övar	  a	  vista,	  samt	  vilka	  redskap	  jag	  
använder.	  Även	  användandet	  av	  mitt	  kroppsspråk	  analyseras,	  samt	  hur	  jag	  använder	  
mina	  händer.	  Jag	  har	  inte	  gjort	  en	  alltför	  detaljerad	  transkription,	  dvs.	  jag	  har	  inte	  skri-‐
vit:	  ”Lyfter	  handen	  och	  trycker	  ner	  en	  svart	  tangent”	  osv.	  Det	  skulle	  ta	  alltför	  för	  lång	  tid	  
att	  skriva	  ner	  alla	  detaljer	  och	  det	  är	  inte	  heller	  relevant	  för	  min	  studie.	  Jag	  har	  studerat	  
videofilmerna	  en	  i	  taget	  och	  ibland	  spolat	  tillbaka	  för	  att	  titta	  mer	  detaljerat.	  Det	  jag	  har	  
uppmärksammat	  har	  jag	  antecknat	  huvudsakligen	  i	  musiktermer;	  såsom	  exempelvis	  
basgång,	  f-‐klav,	  g-‐klav,	  två-‐takt	  osv.	  	  

Ett	  tema	  som	  förekommer	  i	  alla	  mina	  videofilmer	  och	  i	  loggboken	  är	  användandet	  av	  
metronom	  (ett	  redskap	  för	  att	  hålla	  pulsen)	  som	  hjälpmedel	  i	  min	  övning.	  Ett	  annat	  fö-‐
rekommande	  tema	  i	  filmerna	  är	  mitt	  klappande	  eller	  ljudande	  av	  rytmer,	  innan	  jag	  spe-‐
lar	  dessa	  på	  pianot.	  Jag	  har	  också	  uppmärksammat	  att	  jag	  spelar	  med	  en	  hand	  i	  taget,	  för	  
att	  sedan	  sätta	  ihop	  dem,	  samt	  att	  jag	  ofta	  har	  tittat	  mer	  på	  vänsterhanden.	  Jag	  observe-‐
rade	  även	  att	  jag	  gör	  huvudrörelser	  för	  att	  markera	  slag	  i	  musiken,	  samt	  för	  att	  hålla	  
pulsen.	  

I	  de	  första	  videofilmerna	  finns	  det	  inte	  någon	  progression	  för	  hur	  jag	  ska	  lägga	  upp	  min	  
övning	  och	  jag	  har	  sporadiskt	  tagit	  låtar	  ifrån	  sångboken.	  I	  de	  andra	  filmerna	  följer	  jag	  
däremot	  en	  a	  vista-‐skola,	  där	  böckerna	  blir	  alltmer	  avancerade	  för	  varje	  nivå	  i	  övningar-‐
na.	  Vid	  igenkännandet	  av	  en	  låt	  spelar	  jag	  bägge	  stämmorna	  samtidigt.	  Om	  det	  blir	  fel,	  så	  
fortsätter	  jag	  trots	  allt	  att	  spela	  och	  ibland	  sänker	  jag	  tempot	  på	  metronomen.	  Rent	  
kroppsligt	  har	  jag	  observerat	  att	  jag	  ofta	  sitter	  med	  böjd	  hållning.	  Detta	  kan	  försvåra	  
mitt	  spel,	  då	  mina	  armar	  inte	  kan	  röra	  sig	  helt	  fritt.	  Även	  mina	  handleder	  har	  en	  tendens	  
att	  åka	  upp,	  vilket	  kan	  försvåra	  speltekniken.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Enligt	  Bjørndal	  (2012)	  står	  etik	  för	  sedvana,	  sätt	  att	  handla,	  moralisk	  inställning	  och	  
karaktär.	  Bjørndal	  menar	  att	  de	  pedagogiska	  iakttagelserna	  som	  vi	  gör,	  i	  första	  hand	  ska	  
innebära	  respekt	  för	  de	  lärande.	  Enligt	  Bjørndal	  kan	  man	  dela	  in	  etik	  i:	  ”Egenetiken,	  för-‐
valtningsetiken	  och	  professionsetiken”:	  

Egenetiken	  hör	  till	  den	  egna	  personen	  och	  motsvarar	  de	  personliga	  uppfatt-‐
ningar	  man	  har	  och	  ens	  eget	  personliga	  samvete.	  Förvaltningsetiken	  kan	  vi	  
finna	  i	  offentliga	  dokument	  och	  andra	  styrdokument	  som	  beskriver	  lagar	  och	  
regler,	  medan	  professionsetiken	  handlar	  om	  en	  etik	  som	  utvecklas	  inom	  en	  
profession	  (yrkesgrupp).	  (Bjørndal,	  2012,	  s.	  139)	  
	  

Det	  finns	  mycket	  egenetik	  i	  min	  studie,	  då	  jag	  har	  observerat	  mig	  själv	  i	  en	  lärande	  situ-‐
ation.	  Användandet	  av	  litteratur	  och	  forskning	  i	  ämnet	  har	  även	  medfört;	  att	  etiken	  i	  
mitt	  arbete	  också	  är	  präglad	  av	  professionsetik	  och	  förvaltningsetik.	  Eftersom	  min	  
undersökning	  endast	  bygger	  på	  min	  egen	  observation	  av	  mitt	  lärande,	  är	  den	  inte	  tillför-‐
litlig	  till	  hundra	  procent.	  Dock	  har	  jag	  i	  min	  studie	  använt	  mig	  av	  relevant	  forskning	  och	  
material,	  vilket	  samtidigt	  gör	  att	  den	  har	  god	  giltighet.	  För	  att	  göra	  studien	  mer	  tillförlit-‐
lig,	  skulle	  den	  även	  behöva	  observeras	  av	  fler	  musikpedagoger.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  
sin	  egen	  process	  utifrån	  och	  distansera	  sig	  ifrån	  perspektivet	  inifrån.	  Det	  man	  också	  bör	  
komma	  ihåg	  är;	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  man	  beter	  sig	  annorlunda	  när	  man	  blir	  filmad.	  
Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  man	  inte	  uppför	  sig	  på	  samma	  sätt,	  som	  man	  skulle	  göra	  utan	  
filminspelning.	  	  	  	  
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4	  Resultat	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  gjorts	  av	  mina	  videofilmer	  och	  
min	  loggbok.	  De	  teman	  som	  presenteras	  är	  metronom,	  träningsböcker,	  kroppen,	  samt	  
noter.	  	  

4.1	  Metronom	  
Det	  första	  temat	  som	  återkommer	  i	  alla	  videofilmerna	  och	  i	  loggboken	  är	  metronom	  som	  
redskap.	  Metronomen	  har	  under	  alla	  videofilmerna	  används	  för	  att	  hålla	  pulsen,	  samt	  
för	  att	  få	  ett	  stabilt	  rytmflöde.	  Metronomen	  har	  också	  använts	  för	  att	  hålla	  rätt	  taktart.	  
Vanliga	  taktarter	  vid	  övningarna	  har	  varit	  4/4,	  3/4,	  2/4	  och	  6/8.	  Videofilmerna	  visar	  att	  
tempot	  ibland	  har	  varit	  för	  högt	  vid	  första	  spelningen	  av	  stycket,	  där	  jag	  således	  har	  be-‐
hövt	  sänka	  tempot.	  Därefter	  har	  jag	  relativt	  snabbt	  kunnat	  höja	  tempot	  till	  rätt	  tempobe-‐
teckning.	  I	  analyserna	  framkommer	  att	  tempot	  ibland	  har	  varit	  för	  högt	  vid	  första	  ge-‐
nomspelningen.	  Metronomen	  har	  också	  gjort	  det	  möjligt	  att	  smidigt	  komma	  in	  i	  stycket	  
igen,	  om	  jag	  tappar	  bort	  mig.	  I	  loggboken	  står	  det:	  “Genom	  att	  spela	  mycket	  till	  metro-‐
nom	  blir	  min	  rytm-‐	  och	  pulskänsla	  mer	  säker”.	  Dock	  har	  det	  även	  noterats	  att	  musiken	  
ibland	  kan	  upplevas	  som	  något	  “stel	  och	  omusikalisk”,	  när	  den	  ständigt	  spelas	  till	  met-‐
ronom.	  När	  denna	  används	  uppnås	  inte	  lika	  mycket	  utrymme	  för	  musikaliska	  dragning-‐
ar:	  	  	  

Att	  använda	  metronom	  känns	  som	  en	  trygghet	  i	  mitt	  a	  vista-‐övande.	  Jag	  hittar	  
fort	  pulsen	  och	  kan	  hålla	  mig	  till	  den	  under	  hela	  stycket.	  Med	  metronomens	  
hjälp	  sätter	  jag	  rytmerna	  snabbare,	  vilket	  gör	  att	  jag	  får	  klarhet	  över	  hur	  
stycket	  ska	  låta.	  Eftersom	  jag	  inte	  är	  en	  van	  a	  vista-‐spelare	  är	  metronomen	  ett	  
bra	  hjälpmedel	  för	  mig	  att	  bli	  säkrare	  i	  mina	  a	  vista-‐övningar.	  (Min	  loggbok	  
14/1-‐2014)	  
	  

Metronomen	  bidrar	  därmed	  till	  trygghet	  i	  mitt	  övande,	  då	  jag	  har	  en	  puls	  att	  förhålla	  mig	  
till.	  I	  videoanalyserna	  står	  det	  noterat	  att;	  när	  jag	  spelar	  musikstycken	  till	  metronom	  
några	  gånger	  och	  sedan	  tar	  bort	  denna,	  så	  låter	  det	  genast	  mer	  musikaliskt.	  I	  analysen	  
uppmärksammas	  att	  det	  sker	  fler	  ”misstag”	  när	  det	  gäller	  korrekta	  toner	  och	  ackord,	  när	  
jag	  spelar	  med	  metronom.	  Enligt	  analysen	  märks	  det	  att	  pulsen	  inte	  blir	  lika	  stadig,	  när	  
metronomen	  tagits	  bort.	  Att	  det	  sker	  fler	  ”misstag”	  gällande	  toner	  och	  ackord,	  kan	  jäm-‐
föras	  med	  det	  jag	  har	  skrivit	  i	  min	  loggbok:	  

Ibland	  när	  jag	  övar	  a	  vista	  kan	  jag	  känna	  mig	  lite	  stressad.	  Det	  känns	  som	  om	  
jag	  vill	  kunna	  spela	  stycket	  felfritt	  på	  en	  gång.	  När	  jag	  inte	  kan	  det,	  känner	  jag	  
mig	  besviken	  över	  att	  det	  inte	  går.	  Om	  jag	  har	  spelat	  höger	  och	  vänster	  hand	  
var	  för	  sig	  och	  det	  har	  gått	  bra,	  så	  vill	  jag	  att	  det	  ska	  gå	  lika	  bra	  när	  jag	  sätter	  
ihop	  stämmorna.	  Om	  det	  inte	  går	  som	  jag	  har	  tänkt	  mig,	  blir	  jag	  ofta	  frustre-‐
rad.	  Det	  känns	  som	  det	  sällan	  är	  tonerna	  som	  jag	  är	  osäker	  på,	  jag	  tror	  snarare	  
att	  det	  är	  obekväma	  fingersättningar,	  eller	  också	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
sätta	  ihop	  olika	  kombinationer	  av	  rytmer.	  	  (Min	  loggbok	  9/3-‐2014)	  
	  

I	  min	  loggbok	  beskrivs	  en	  otålighet	  att	  omedelbart	  kunna	  spela	  felfritt,	  där	  obekväma	  
fingersättningar	  och	  komplicerade	  rytmer	  tycks	  vara	  det	  största	  hindret.	  	  

Ett	  annat	  tema	  som	  återkommer	  under	  processen	  är	  mängden	  med	  omtagningar	  -‐	  jag	  
spelar	  styckena	  många	  gånger.	  Ofta	  spelar	  jag	  höger	  och	  vänster	  hand	  var	  för	  sig,	  för	  att	  
sedan	  sätta	  ihop	  stämmorna.	  Därefter	  spelas	  stycket	  igenom	  minst	  två	  gånger.	  Dessutom	  
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måste	  jag	  ibland	  träna	  lite	  extra	  på	  en	  fras	  eller	  två,	  för	  att	  få	  ihop	  stycket.	  När	  jag	  har	  
känt	  igen	  en	  låt	  sedan	  tidigare,	  har	  jag	  oftast	  klarat	  att	  spela	  med	  bägge	  händerna	  samti-‐
digt.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  har	  jag	  också	  spelat	  igenom	  stycket	  minst	  två	  gånger.	  I	  min	  logg-‐
bok	  har	  jag	  skrivit:	  

När	  jag	  övar	  a	  vista	  så	  förbereder	  jag	  mig	  oftast	  genom	  att	  öva	  var	  hand	  för	  sig.	  
Men	  frågan	  är	  om	  jag	  verkligen	  spelar	  a	  vista	  då?	  Visst,	  jag	  spelar	  varje	  
stämma	  a	  vista,	  men	  som	  pianist	  bör	  man	  spela	  alla	  stämmorna	  på	  en	  gång.	  
Paul	  Harris	  har	  både	  förberedda	  stycken	  och	  oförberedda	  i	  sitt	  material.	  På	  de	  
oförberedda	  är	  det	  meningen	  att	  man	  bara	  ska	  ta	  reda	  på	  styckets	  byggstenar,	  
såsom	  dynamiska	  förändringar,	  tillfälliga	  förtecken,	  karaktärer	  m.m.,	  utan	  att	  
spela	  något	  innan.	  Detta	  har	  jag	  också	  prövat	  och	  det	  går	  bra	  när	  man	  får	  
tänka	  igenom	  innan.	  Men	  på	  något	  sätt	  måste	  man	  ju	  alltid	  förbereda	  sig.	  Även	  
om	  det	  heter	  a	  prima	  vista,	  vid	  första	  anblicken,	  så	  känns	  det	  svårt	  att	  bara	  
kasta	  sig	  in	  i	  musiken;	  utan	  att	  få	  studera	  den	  lite	  först.	  Eller	  är	  det	  att	  fuska?	  
Vart	  går	  gränsen?	  När	  är	  det	  a	  prima	  vista	  och	  när	  det	  är	  mer	  övning?	  För	  man	  
måste	  väl	  också	  kunna	  öva	  i	  a	  prima	  vista?	  (Min	  loggbok	  21/3	  -‐2014)	  
	  

4.2	  Träningsböcker	  	  
Ett	  annat	  redskap	  som	  används	  i	  min	  lärandeprocess	  är	  materialet;	  dvs.	  de	  tränings-‐
böcker	  som	  jag	  har	  använt	  i	  min	  övning.	  I	  många	  av	  de	  examensarbeten	  som	  jag	  har	  läst	  
har	  de	  intervjuade	  pianisterna	  skrivit	  mycket	  om	  mängdträning,	  samt	  att	  det	  är	  bra	  att	  
plöja	  igenom	  så	  mycket	  noter	  som	  möjligt.	  När	  jag	  började	  öva	  a	  vista	  använde	  jag	  mig	  
därför	  av	  flera	  visböcker,	  exempelvis	  “Stora	  önskesångboken”	  av	  Gunlis	  Österberg.	  Där	  
övade	  jag	  på	  både	  svenska	  och	  engelska	  låtar;	  kända	  som	  okända.	  För	  att	  se	  om	  mängd-‐
träning	  kunde	  utveckla	  a	  vista-‐spel,	  ville	  jag	  spela	  igenom	  så	  mycket	  material	  som	  möj-‐
ligt.	  Loggboken	  beskriver	  att	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  ur	  dessa	  böcker,	  då	  de	  känns	  anpas-‐
sade	  till	  min	  nivå	  med	  lagom	  svåra	  utmaningar.	  Dessutom	  nämns	  det	  att	  det	  är	  fina	  ar-‐
rangemang	  och	  en	  bra	  blandning	  av	  musik.	  I	  transkriptionerna	  ifrån	  inspelningarna	  no-‐
teras	  att	  det	  blir	  mycket	  bläddrande	  i	  böckerna,	  innan	  jag	  hittar	  något	  passande	  stycke,	  
vilket	  plockas	  ut	  på	  måfå.	  Filmningen	  visar	  att	  de	  stycken	  som	  jag	  känner	  igen	  spelas	  på	  
gehör	  med	  båda	  händerna	  samtidigt.	  

De	  stycken	  som	  jag	  känner	  till	  minst,	  spelas	  först	  med	  antingen	  höger	  eller	  vänster	  hand,	  
för	  att	  därefter	  sättas	  ihop	  med	  bägge	  händerna.	  I	  loggboken	  står	  det	  att	  jag	  alltid	  försö-‐
ker	  öva	  med	  för	  mig	  okända	  låtar,	  då	  jag	  annars	  kanske	  spelar	  mer	  på	  gehör.	  Transkrib-‐
tionerna	  nämner	  att	  det	  går	  fortare	  för	  mig	  att	  lära	  mig	  stycket	  om	  jag	  känner	  igen	  det,	  
trots	  att	  det	  även	  där	  uppstår	  ”misstag”	  ibland.	  Däremot	  tycks	  det	  gå	  lättare	  att	  fortsätta	  
spela,	  även	  om	  någon	  av	  stämmorna	  kommer	  av	  sig.	  Detta	  har	  jag	  uppmärksammat	  i	  en	  
videoinspelning;	  där	  jag	  spelar	  Vad	  är	  en	  vänskap?	  I	  mitt	  spel	  sker	  flera	  ackordmässiga	  
felsteg,	  dock	  fortsätter	  jag	  ändå	  att	  hålla	  pulsen.	  	  

Ett	  annat	  material	  som	  jag	  använt	  mig	  av	  i	  denna	  studie	  är	  Music	  reading	  for	  keyboard-‐
the	  complete	  method	  av	  Larry	  Steelman.	  Denna	  övningsbok	  beställde	  jag	  på	  intenet,	  då	  
den	  ansågs	  vara	  bra	  för	  att	  träna	  upp	  a	  vista-‐spel.	  Boken	  innehåller	  rytmövningar,	  
tonläsningsövningar	  och	  små	  stycken	  som	  ska	  spelas	  a	  vista.	  Boken	  har	  trettiotvå	  kapitel	  
som	  ökar	  i	  svårighet	  för	  varje	  kapitel.	  I	  min	  loggbok	  har	  jag	  skrivit:	  	  

Fast	  detta	  material	  är	  tänkt	  för	  en	  relativ	  nybörjare,	  så	  är	  detta	  material	  inte	  
optimalt,	  då	  det	  är	  alltför	  svåra	  rytmer;	  att	  läsa	  ut	  på	  egen	  hand,	  om	  man	  inte	  
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har	  vanan	  inne.	  Det	  är	  mycket	  synkoper	  och	  musiken	  är	  mer	  lagd	  åt	  jazz	  och	  
blues	  hållet,	  med	  många	  tillfälliga	  förtecken.	  (Min	  loggbok	  27/1-‐2014)	  
	  

Utifrån	  mina	  inspelningar	  uppmärksammades	  fler	  svårigheter	  med	  dessa	  stycken	  än	  
med	  de	  tidigare	  ifrån	  visböckerna.	  Jag	  arbetade	  länge	  med	  att	  läsa	  ut	  rytmerna	  och	  flera	  
upprepningar	  behövdes.	  Rytmerna	  innehåller	  många	  pauser,	  synkoper	  och	  överbind-‐
ningar.	  I	  videofilmerna	  stannar	  jag	  upp	  i	  mitt	  pianospel,	  där	  jag	  tar	  om	  fraserna	  flera	  
gånger.	  Det	  uppmärksammades	  också	  att	  jag	  inte	  är	  koncentrerad	  till	  hundra	  procent	  i	  
min	  övning,	  då	  jag	  från	  och	  till	  tittar	  ut	  genom	  fönstret,	  suckar	  eller	  gäspar.	  Övningarna	  i	  
tonläsning	  som	  snabbt	  spelas	  igenom	  har	  uppmärksammats	  i	  transkriptionen.	  När	  jag	  
arbetar	  med	  rytmerna	  i	  detta	  material,	  använder	  jag	  en	  penna	  för	  att	  markera	  var	  jag	  är	  
i	  notbilden,	  samt	  även	  för	  att	  utmärka	  hur	  länge	  överbindningarna	  ska	  hållas	  ut.	  

I	  denna	  studie	  användes	  även	  böckerna	  Improve	  your	  sight-‐reading	  av	  Paul	  Harris,	  vilka	  
jag	  blev	  tipsad	  om	  av	  en	  lärare.	  Jag	  hann	  spela	  från	  bok	  ett	  till	  fem	  under	  denna	  studie.	  
Den	  serie	  som	  jag	  har	  arbetat	  med	  är	  skriven	  för	  piano,	  men	  Harris	  har	  också	  gjort	  
denna	  a	  vista-‐	  skola	  för	  flera	  andra	  instrument.	  Varje	  kapitel	  i	  böckerna	  fokuseras	  på	  
olika	  aspekter	  exempelvis;	  en	  viss	  tonart,	  en	  taktart,	  notvärden	  eller	  rytmkombination-‐
er.	  	  	  

Kapitlen	  börjar	  med	  rytmövningar	  som	  kan	  övas	  på	  olika	  sätt	  och	  jag	  har	  oftast	  klappat	  
eller	  takterat	  dessa,	  enligt	  transkribtionerna.	  Därefter	  kommer	  många	  små	  spelövningar	  
som	  Harris	  kallar	  för	  ”prepared	  pieces”	  vilka	  ska	  förberedas	  innan	  de	  spelas.	  Efter	  dem	  
kommer	  en	  så	  kallad	  “unprepared	  piece”.	  Detta	  stycke	  ska	  man	  ta	  sig	  tid	  att	  uppmärk-‐
samma;	  exempelvis	  tillfälliga	  förtecken,	  dynamiska	  tecken,	  tempobeteckningar	  m.m.	  
Utifrån	  mina	  transkriptioner	  står	  det	  att:	  ”rytmerna	  inte	  tar	  så	  lång	  tid	  att	  klappa	  ige-‐
nom,	  samt	  att	  de	  låter	  säkrare	  och	  även	  snabbare	  jämfört	  med	  den	  andra	  träningsboken	  
om	  a	  vista”.	  I	  de	  förberedda	  styckena	  spelar	  jag	  med	  en	  hand	  i	  taget,	  varefter	  jag	  sätter	  
ihop	  stämmorna.	  Om	  jag	  behöver	  reda	  ut	  en	  rytm	  klappar	  jag	  igenom	  en	  stämma	  till	  
metronom.	  Så	  mycket	  som	  möjligt	  har	  jag	  försökt	  att	  spela	  med	  bägge	  händerna	  samti-‐
digt.	  Ibland	  har	  det	  dock	  varit	  svårt	  och	  då	  har	  jag	  spelat	  med	  en	  hand	  i	  taget,	  tills	  jag	  har	  
känt	  att	  jag	  kan	  sätta	  ihop	  händerna	  igen.	  	  

I	  de	  sista	  videofilmerna	  spelar	  jag	  många	  musikstycken	  med	  bägge	  händerna	  på	  en	  gång.	  
Jag	  har	  också	  skrivit	  att	  jag	  inte	  behöver	  ta	  om	  styckena	  alltför	  mycket,	  utan	  det	  räcker	  
med	  1-‐2	  gånger.	  Tempot	  är	  inte	  så	  snabbt,	  då	  det	  är	  anpassat	  till	  att	  hinna	  läsa	  noterna,	  
samtidigt	  som	  jag	  spelar.	  I	  min	  loggbok	  har	  jag	  skrivit:	  

Det	  känns	  som	  Paul	  Harris	  böcker	  har	  en	  bra	  progression	  för	  att	  bli	  en	  bättre	  a	  
vista-‐spelare.	  Jag	  känner	  att	  jag	  blivit	  säkrare	  när	  det	  gäller	  rytmer	  och	  jag	  
tror	  även	  att	  det	  går	  snabbare	  för	  mig	  att	  lära	  mig	  musikstyckena.	  Musiken	  i	  
böckerna	  varierar	  mycket,	  då	  det	  är	  olika	  musikstilar,	  tempobeteckningar	  och	  
taktarter.	  Därför	  stöter	  man	  hela	  tiden	  på	  nya	  saker	  att	  öva	  på.	  (Min	  loggbok	  
19/3	  -‐2014)	  
	  

Utifrån	  mina	  transkriptioner	  har	  jag	  skrivit	  att	  det	  ser	  ut	  som	  det	  sker	  ett	  aktivt	  inlä-‐
rande,	  när	  jag	  arbetar	  med	  Harris	  böcker.	  Koncentrationen	  blir	  bättre	  med	  färre	  suckar	  
och	  gäspningar.	  De	  första	  böckerna	  var	  en	  aning	  lätta	  för	  min	  nivå,	  men	  ifrån	  nivå	  3-‐5	  
har	  böckerna	  varit	  väl	  anpassade.	  	  
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4.3	  Kroppen	  
Ett	  tredje	  redskap	  som	  uppmärksammats	  från	  videoinspelningarna,	  är	  hur	  jag	  använder	  
min	  kropp	  som	  verktyg	  när	  jag	  spelar.	  Ett	  vanligt	  förekommande	  moment	  är	  att	  jag	  
markerar	  taktslag	  eller	  pauser	  med	  huvudet.	  Jag	  gör	  också	  huvudrörelser	  när	  blicken	  
går	  ifrån	  noterna	  till	  mina	  händer	  och	  sedan	  riktas	  tillbaka	  till	  noterna.	  I	  de	  sista	  inspel-‐
ningarna	  nickar	  jag	  mindre	  markant,	  än	  i	  de	  föregående.	  Enligt	  mina	  transkriptioner	  gör	  
min	  överkropp	  ibland	  markerande	  rörelser.	  Utifrån	  inspelningarna	  kan	  man	  se	  hur	  an-‐
siktsmimiken	  återspeglar	  hur	  jag	  anser	  att	  det	  går	  i	  min	  övning.	  Om	  jag	  halkar	  på	  toner	  
eller	  spelar	  ett	  orent	  ackord,	  så	  rynkas	  ögonbrynen	  ihop	  och	  jag	  grimaserar	  med	  mun-‐
nen.	  Detta	  sker	  även	  då	  jag	  kommer	  av	  mig	  helt	  i	  stycket	  och	  måste	  börja	  om.	  	  

Ytterligare	  ett	  uppmärksammat	  mönster	  är;	  hur	  jag	  sitter	  när	  jag	  spelar.	  När	  det	  är	  nå-‐
got	  som	  låter	  säkert	  och	  flyter	  bra,	  sitter	  jag	  rakare	  i	  ryggen.	  Ofta	  sitter	  jag	  dock	  med	  
krum	  rygg,	  då	  huvudet	  åker	  fram.	  Detta	  visar	  de	  videofilmer	  som	  är	  filmade	  från	  sidan.	  
Ifrån	  de	  filmer	  som	  är	  filmade	  bakifrån,	  ser	  man	  att	  mitt	  huvud	  är	  lite	  nedböjt,	  samt	  att	  
ryggen	  inte	  är	  rak.	  Det	  syns	  att	  mina	  armbågar	  ständigt	  hålls	  nära	  kroppen	  och	  ibland	  
inte	  utnyttjar	  sidoutrymmet.	  I	  videofilm	  nummer	  fyra	  kan	  detta	  ses	  tydligt,	  då	  min	  
kroppshållning	  ger	  ett	  stelt	  och	  låst	  intryck.	  Videofilmerna	  visar	  hur	  mina	  händer	  an-‐
vänds	  när	  jag	  spelar.	  Det	  mest	  uppenbara	  är	  att	  mina	  handleder	  har	  en	  tendens	  att	  åka	  
upp	  när	  jag	  spelar,	  samt	  att	  fingrarna	  lyfts	  högt	  från	  klaviaturen.	  När	  handleden	  lyfts	  
upp	  för	  mycket,	  uppstår	  en	  något	  onaturlig	  position	  för	  handen.	  Transkriptionerna	  visar	  
att	  fingrarna	  spretar,	  vilket	  gör	  att	  armen	  inte	  kan	  hänga	  fritt	  och	  avslappnat.	  	  

Om	  fingrarna	  inte	  tar	  hjälp	  av	  armens	  tyngd,	  blir	  dessa	  yviga	  och	  spretiga	  vilket	  märks	  
ifrån	  videofilmerna.	  Övrigt	  som	  filmerna	  visar	  om	  kroppen	  är;	  att	  jag	  tittar	  mer	  på	  väns-‐
ter	  hand	  än	  på	  min	  höger	  hand,	  när	  jag	  spelar	  a	  vista.	  Detta	  syns	  tydligt	  då	  jag	  övar	  var	  
hand	  för	  sig.	  När	  jag	  spelar	  vänster	  hand	  behöver	  jag	  oftare	  titta	  ner	  ifrån	  noterna,	  än	  
när	  jag	  spelar	  med	  höger	  hand.	  När	  jag	  endast	  spelar	  höger	  hand	  behåller	  jag	  blicken	  en	  
längre	  tid	  på	  noterna	  och	  jag	  tittar	  inte	  ner	  på	  handen	  mer	  sällan.	  	  

4.4	  Noterna	  	  
Videofilmerna	  och	  loggboken	  visar	  att	  jag	  lättare	  tyder	  och	  tolkar	  noterna	  i	  visböckerna	  
samt	  i	  Improve	  your	  sight-‐reading	  än	  i	  boken	  Music	  reading	  for	  keyboard.	  I	  de	  förstnämda	  
böckerna	  visar	  observationerna	  att	  jag	  kan	  spela	  med	  höger	  och	  vänster	  hand	  separat	  
till	  en	  stadig	  puls.	  När	  jag	  arbetar	  med	  materialet	  Music	  reading	  for	  keyboard	  av	  Steel-‐
man	  (1998)	  försöker	  jag	  även	  där	  arbeta	  till	  en	  stadig	  puls.	  Det	  är	  många	  övningar	  där	  
man	  bara	  ska	  klappa	  eller	  säga	  rytmer	  efter	  en	  notbild.	  Jag	  tappar	  ofta	  pulsen	  eller	  
måste	  avbryta	  för	  att	  reda	  ut	  en	  rytm	  extra	  noggrant	  i	  dessa	  övningar.	  Det	  blir	  tydligt	  att	  
det	  är	  rytmläsningen	  som	  är	  svårast	  för	  mig	  att	  tyda	  i	  detta	  material.	  Om	  rytmen	  istället	  
appliceras	  på	  en	  melodi	  och	  jag	  spelar	  melodin	  på	  pianot	  istället	  för	  att	  klappa,	  så	  går	  
det	  lättare	  att	  spela	  och	  förhålla	  sig	  till	  pulsen.	  Noterna	  är	  ett	  redskap	  som	  måste	  finnas	  
med	  när	  man	  övar,	  a	  prima	  vista-‐spel	  kan	  inte	  utföras	  utan	  dessa.	  	  

I	  videofilmerna	  kan	  åskådare	  överlag	  se	  att	  jag	  tittar	  mer	  på	  handen	  när	  jag	  spelar	  med	  
vänster	  hand.	  Detta	  kan	  tolkas	  att	  det	  är	  lättare	  för	  mig	  att	  läsa	  g-‐klav	  än	  f-‐klav,	  då	  jag	  
tycks	  spela	  mer	  säkert	  med	  höger	  hand.	  Alla	  övningar	  spelas	  till	  en	  början	  i	  ett	  relativt	  
lugnt	  tempo,	  för	  att	  jag	  ska	  hinna	  tolka	  noterna.	  Vid	  ett	  alltför	  snabbt	  tempo	  spelar	  jag	  
slarvigt	  eller	  kommer	  bort	  mig,	  då	  jag	  inte	  hinner	  registrera	  det	  som	  noterna	  beskriver.	  I	  
några	  sånger	  som	  spelas	  a	  vista	  sjunger	  jag	  med	  lite.	  Det	  är	  mest	  ett	  nynnande	  som	  
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knappt	  är	  hörbart	  och	  något	  som	  gjorts	  omedvetet.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  undermedvetet	  
hjälpmedel	  för	  att	  stödja	  tolkningen	  av	  notbilden.	  Observationerna	  visar	  att	  notbilden	  
som	  spelas	  i	  många	  fall	  blir	  ganska	  stel	  då	  den	  spelas	  ihop	  med	  metronom.	  A	  vista-‐spelet	  
har	  än	  så	  länge	  inga	  större	  musikaliska	  uttryck,	  då	  jag	  verkar	  koncentrera	  mig	  mer	  på	  
rytm	  och	  tonhöjd.	  När	  jag	  tolkar	  en	  notbild	  tycks	  jag	  inte	  lägga	  så	  stor	  vikt	  vid	  nyanser	  
och	  dynamik,	  utan	  det	  är	  tonhöjd	  och	  rytm	  som	  först	  och	  främst	  tolkas.	  	  

4.5	  Sammanfattning	  
Genom	  att	  läsa	  mina	  transkriptioner	  och	  loggbok,	  drar	  jag	  slutsatsen	  att	  metronomen	  
har	  bidragit	  till	  att	  göra	  min	  rytmläsning	  och	  pulskänsla	  säkrare.	  Metronomen	  har	  hjälpt	  
till	  att	  reda	  ut	  rytmer,	  samt	  att	  hålla	  pulsen	  i	  min	  övning.	  Ovan	  har	  jag	  skrivit	  att	  det	  
ibland	  låter	  mer	  stelt	  och	  omusikaliskt	  när	  jag	  spelar	  till	  metronom.	  Det	  framgick	  i	  vide-‐
oinspelningarna	  att	  jag	  slinter	  mer	  på	  toner	  och	  ackord,	  vid	  spelning	  till	  metronom.	  
Detta	  kan	  kopplas	  till	  min	  loggbok,	  där	  jag	  skriver	  om	  min	  ibland	  upplevda	  stress,	  när	  
jag	  övar	  a	  prima	  vista.	  Metronomen	  begränsar	  tiden	  att	  hinna	  läsa	  och	  spela	  något,	  då	  
jag	  följer	  en	  tajmad	  puls.	  När	  ett	  stycke	  spelas	  utan	  metronom,	  finns	  det	  mer	  betänketid,	  
men	  då	  kanske	  inte	  pulsen	  hålls	  lika	  noggrant.	  Förmodligen	  låter	  det	  mer	  avslappnat	  
och	  musikaliskt	  när	  jag	  spelar	  utan	  metronom,	  eftersom	  jag	  då	  slipper	  stressa	  för	  att	  få	  
klicken	  på	  rätt	  slag.	  Dock	  har	  det	  även	  framkommit	  att	  metronomen	  skapar	  trygghet	  i	  
mitt	  a	  vista-‐spel.	  Jag	  kan	  då	  snabbt	  hitta	  ett	  bra	  tempo	  att	  förhålla	  mig	  till.	  	  

Mängdträning	  var	  utgångspunkten	  i	  min	  övning	  och	  jag	  försökte	  spela	  så	  mycket	  
material	  som	  möjligt,	  anpassat	  efter	  min	  spelnivå.	  Visböckerna	  innehåller	  många	  kända	  
melodier,	  vilket	  innebar	  att	  allt	  inte	  kunde	  spelas	  helt	  a	  prima	  vista,	  utan	  också	  på	  gehör.	  
De	  låtar	  som	  jag	  kände	  igen	  kunde	  spelas	  med	  bägge	  händerna	  utan	  förberedelse.	  Med	  
de	  låtar	  som	  jag	  inte	  kände	  till	  övades	  höger	  och	  vänster	  hand	  separat.	  Boken	  Music	  rea-‐
ding	  for	  keyboard	  var	  inte	  helt	  optimal	  för	  mig,	  då	  jag	  observerade	  stor	  tveksamhet,	  samt	  
oförmåga	  att	  fokusera.	  Övningarna	  var	  alltför	  avancerade	  för	  nybörjare,	  speciellt	  rytm-‐
övningarna	  och	  spelexemplen.	  Vid	  rytmövningarna	  användes	  en	  penna	  som	  redskap	  för	  
att	  markera	  slagen	  samt	  för	  att	  reda	  ut	  rytmer.	  Övningarna	  med	  toner	  utfördes	  utan	  svå-‐
righeter.	  	  

Det	  mest	  använda	  materialet	  som	  använts	  mest	  i	  denna	  undersökning	  är	  Harris	  böcker	  
Improve	  your	  sight	  reading	  (1991-‐1993).	  Dessa	  böcker	  följdes	  från	  nivå	  ett	  till	  nivå	  fem,	  
och	  jag	  har	  därmed	  arbetat	  efter	  en	  planerad	  progression	  som	  författaren	  och	  pedago-‐
gen	  tänkt	  ut.	  Rytmövningarna	  och	  spelövningarna	  sågs	  utifrån	  videofilmerna	  som	  över-‐
komliga	  och	  utvecklande.	  Transkriptionerna	  visade	  att	  jag	  oftast	  har	  klappat	  eller	  tak-‐
terat	  rytmerna.	  Spelövningarna	  var	  överkomliga,	  då	  jag	  snabbt	  kunde	  spela	  med	  bägge	  
händerna	  samtidigt.	  I	  jämförelse	  med	  den	  andra	  övningsboken,	  så	  tycks	  jag	  ha	  varit	  mer	  
aktiv	  och	  intresserad	  när	  jag	  har	  arbetat	  med	  Harris	  böcker.	  Övningarna	  behövde	  inte	  
upprepas	  lika	  ofta	  som	  tidigare,	  vissa	  har	  endast	  spelats	  en	  gång,	  vilket	  fungerade	  bra.	  	  

Utifrån	  mina	  noteringar	  om	  kroppen,	  så	  är	  huvudrörelserna	  mer	  markanta	  i	  början	  av	  
processen,	  medan	  de	  avtar	  i	  slutet.	  Det	  återspeglas	  även	  i	  mitt	  kroppsspråk	  när	  jag	  blir	  
extra	  osäker.	  Transkriptionerna	  visar	  att	  jag	  sjunker	  ihop	  och	  låser	  fast	  armbågarna	  till	  
sidorna.	  Mina	  handleder	  tenderar	  att	  åka	  upp	  när	  jag	  spelar	  och	  även	  fingrarna	  lyfts	  nå-‐
got	  för	  högt	  ifrån	  klaviaturen.	  Detta	  bidrar	  i	  sin	  tur	  till	  att	  jag	  får	  en	  onaturlig	  handposit-‐
ion,	  vilken	  även	  kan	  förhindra	  en	  god	  spelteknik.	  När	  axlarna	  dras	  upp,	  kan	  inte	  armen	  
hänga	  avslappnad,	  vilket	  gör	  att	  fingrarna	  inte	  får	  arbeta	  med	  rätt	  tyngd.	  	  
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Ansiktsmimiken	  avslöjar	  hur	  jag	  anser	  att	  det	  går	  när	  jag	  spelar.	  Jag	  har	  också	  skrivit	  att	  
jag	  under	  a	  vista-‐spelet	  tittar	  mer	  på	  min	  vänster	  hand	  än	  på	  min	  höger	  hand.	  

Med	  utgångspunkt	  ifrån	  noterna	  som	  redskap,	  så	  fann	  jag	  att	  visböckernas	  noter	  samt	  
även	  noterna	  i	  Improve	  your	  sight-‐readning	  var	  mer	  lätt-‐tolkade,	  än	  noterna	  i	  boken	  Mu-‐
sic	  reading	  for	  keyboard.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  denna	  bok	  är	  mer	  lagd	  åt	  jazz/blues	  hål-‐
let,	  vilket	  jag	  inte	  har	  spelat	  lika	  mycket.	  Följaktigen	  kan	  det	  finnas	  musikaliska	  mönster,	  
där	  jag	  inte	  riktigt	  är	  hemma.	  Enligt	  observationerna	  har	  jag	  haft	  mest	  svårigheter	  med	  
att	  att	  tolka	  rytmer	  ifrån	  en	  notbild.	  Detta	  blir	  påtagligt	  när	  jag	  jobbar	  med	  mer	  avance-‐
rade	  rytmer	  i	  Music	  reading	  for	  keyboard.	  Det	  fungerar	  bra	  att	  öva	  i	  ett	  lugnt	  tempo,	  då	  
jag	  hinner	  med	  att	  tolka	  notbilden.	  Jag	  tycks	  bättre	  kunna	  läsa	  g-‐klaven	  än	  f-‐klaven,	  med	  
tanke	  på	  att	  jag	  tittar	  mer	  på	  vänster	  hand	  än	  på	  höger	  hand.	  När	  ett	  stycke	  spelas	  a	  
prima	  vista	  prioriterar	  jag	  rytm	  och	  tonhöjd	  först,	  för	  att	  därefter	  ta	  med	  dynamik	  och	  
nyanser	  om	  det	  hinns	  med	  i	  tolkningen.	  	  
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5	  Diskussion	  	  	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  användningen	  av	  metronom,	  träningsböcker,	  kroppen,	  samt	  no-‐
terna	  i	  den	  egna	  lärandeprocessen.	  Detta	  jämförs	  med	  det	  som	  jag	  har	  funnit	  i	  litteratur	  
och	  forskning.	  Mina	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forsk-‐
nings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  tas	  därefter	  upp	  till	  diskussion.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Det	  första	  redskapet	  som	  jag	  har	  uppmärksammat	  i	  min	  analys	  är	  metronomen.	  Utifrån	  
det	  sociokulturella	  perspektivet,	  så	  ses	  metronomen	  i	  detta	  sammanhang	  som	  ett	  mate-‐
riellt	  redskap.	  Metronomen	  används	  som	  ett	  hjälpmedel	  i	  mitt	  övande,	  och	  är	  ett	  red-‐
skap	  som	  ofta	  används	  av	  musiker.	  Enligt	  Säljö	  (2010)	  kan	  metronomen	  även	  ses	  som	  
ett	  kulturellt	  redskap,	  då	  den	  har	  både	  en	  fysisk	  och	  en	  intellektuell	  sida.	  Min	  metronom	  
kan	  ange	  från	  30	  till	  252	  BPM	  och	  även	  visa	  vilka	  taktarter,	  samt	  speciella	  rytmkombi-‐
nationer	  som	  man	  kan	  öva	  i.	  Den	  anger	  därmed	  språkliga	  tecken	  i	  form	  av	  siffror	  och	  
räknesystem.	  Metronomen	  kan	  också	  ses	  som	  en	  beteckning	  för	  Säljös	  ord;	  ”artefakter”,	  
alltså	  föremål	  som	  människan	  tillverkat.	  ”Appropriering”	  är	  ett	  annat	  begrepp	  som	  Säljö	  
använder,	  vilket	  står	  för	  hur	  vi	  människor	  lär	  oss	  att	  använda	  kulturella	  redskap.	  Om	  jag	  
inte	  var	  insatt	  i	  musikbranchen,	  så	  skulle	  jag	  förmodligen	  inte	  vara	  helt	  säker	  på	  hur	  
man	  använder	  en	  metronom.	  Detta	  är	  något	  som	  jag	  har	  approprierat,	  genom	  att	  ta	  del	  
av	  musikundervisning,	  samt	  genom	  att	  befinna	  mig	  i	  den	  omgivningen.	  	  

Harris	  (2006)	  skriver	  att	  rytmövningar	  och	  spelövningar	  alltid	  ska	  övas	  med	  en	  stadig	  
puls.	  Detta	  är	  metronomens	  uppgift,	  att	  hjälpa	  till	  att	  hålla	  pulsen,	  samt	  reda	  ut	  rytmer.	  
Harris	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleven	  alltid	  förstår	  rytmen	  innan	  ett	  stycke	  spelas.	  
Detta	  kan	  kopplas	  till	  mitt	  resultat;	  att	  metronomen	  skapar	  trygghet	  i	  mitt	  spel.	  Jag	  följer	  
en	  stadig	  puls	  och	  jag	  får	  känslan	  av	  att	  rytmerna	  sätts	  snabbare.	  Metronomen	  har	  också	  
bidragit	  till	  att	  jag	  kan	  reda	  ut	  svårspelade	  rytmer.	  

I	  litteraturkapitlet	  har	  jag	  skrivit	  att	  Harris	  (2006)	  anser	  att	  vi	  alltid	  ska	  spela	  a	  prima	  
vista	  så	  musikaliskt	  som	  möjligt.	  I	  resultatkapitlet	  har	  jag	  åsyftat	  att	  spelet	  blir	  mer	  mu-‐
sikaliskt	  när	  jag	  tar	  bort	  metronomen.	  Dock	  blir	  pulsen	  då	  inte	  är	  lika	  stabil.	  Därmed	  kan	  
man	  diskutera	  hur	  mycket	  man	  egentligen	  ska	  spela	  a	  vista	  med	  metronom,	  då	  målet	  är	  
att	  alltid	  spela	  musikaliskt.	  Jag	  har	  skrivit	  i	  mitt	  resultat	  att	  jag	  kan	  känna	  mig	  stressad	  
när	  jag	  spelar	  a	  vista,	  samt	  att	  jag	  blir	  frustrerad	  när	  jag	  gör	  misstag,	  eller	  när	  kommer	  
av	  mig.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Carina	  Larssons	  examensarbete	  (2008),	  där	  alla	  de	  in-‐
tervjuade	  pianisterna	  ställer	  höga	  krav	  på;	  hur	  duktiga	  de	  ska	  vara	  i	  sitt	  a	  vista-‐spel.	  Pia-‐
nisten	  ska	  ha	  förmågan	  att	  spela	  allt	  noterat	  korrekt,	  i	  stunden	  skapa	  musik,	  kunna	  läsa	  
mellan	  raderna,	  dvs.	  förstå	  innehållet,	  gestalta	  och	  vara	  stilmedveten.	  Vi	  musiker	  ställer	  
ofta	  höga	  krav	  på	  oss	  själva	  och	  när	  dessa	  krav	  är	  en	  del	  av	  vår	  vardag,	  är	  det	  kanske	  
inte	  så	  konstigt	  att	  vi	  ibland	  blir	  stressade.	  	  

I	  denna	  studie	  har	  jag	  övat	  a	  prima	  vista,	  det	  vill	  säga;	  att	  läsa	  noter	  samtidigt	  som	  jag	  
spelar	  dem.	  Utifrån	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  kan	  noter	  ses	  som	  ett	  medierande	  
redskap.	  Det	  material	  som	  jag	  har	  använt	  har	  varit	  ett	  annat	  medierande	  redskap	  i	  
denna	  läroprocess.	  De	  träningsböcker	  som	  användes	  var	  Stora	  önskesångboken,	  Mu-‐
sicreading	  for	  keyboard	  samt	  Improve	  your	  sight-‐reading.	  Enligt	  Säljö	  (2011)	  ger	  not-‐
skriften	  en	  visuell	  presentation	  av	  ett	  musikstycke.	  När	  man	  spelar	  a	  prima	  vista	  försö-‐
ker	  man	  utläsa	  musikstycket	  så	  korrekt	  och	  musikaliskt	  som	  möjligt.	  Säljö	  (2010)	  menar	  
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att	  det	  är	  svårt	  att	  lära	  sig	  notskriften	  på	  egen	  hand,	  utan	  en	  lärares	  hjälp.	  Eftersom	  jag	  
redan	  kan	  läsa	  noter,	  har	  jag	  genom	  min	  övning	  tagit	  del	  av	  de	  nya	  musikstycken	  och	  
musikaliska	  mönster,	  som	  noterna	  har	  visat	  mig	  visuellt.	  Med	  noterna	  som	  ett	  medier-‐
ande	  redskap,	  kan	  jag	  förstå	  hur	  kompositören	  vill	  att	  musiken	  ska	  låta.	  Jag	  har	  spelat	  
igenom	  många	  små	  stycken,	  så	  kallad	  mängdträning	  vilket	  har	  bidragit	  till	  kännedom	  
om	  återkommande	  musikaliska	  mönster.	  Genom	  att	  spela	  musikstycket	  flera	  gånger,	  
upptäcker	  jag	  mycket	  nytt	  i	  kompositionen,	  vilket	  jag	  inte	  fick	  med	  i	  första	  genomspel-‐
ningen.	  Detta	  har	  jag	  skrivit	  om	  i	  mitt	  resultat,	  där	  jag	  redogör	  för	  mina	  omtagningar.	  

Om	  en	  musiker	  bara	  följer	  notbilden	  mekaniskt,	  så	  blir	  det	  inte	  musikaliskt	  (Säljö	  2011).	  
Detta	  har	  även	  jag	  uppmärksammat,	  när	  jag	  spelar	  noggrant	  till	  metronom	  och	  uppfattat	  
musiken	  som	  “stel	  och	  omusikalisk”.	  Säljö	  skriver	  att	  musik	  inte	  bara	  bygger	  på	  notskrif-‐
ten,	  utan	  att	  vi	  använder	  vårt	  gehör	  lika	  mycket	  om	  inte	  mer,	  när	  vi	  spelar	  musik.	  Därför	  
ska	  vi	  inte	  glömma	  att	  lyssna	  på	  oss	  själva,	  när	  vi	  spelar	  a	  prima	  vista	  och	  inte	  bara	  följa	  
notbilden	  mekaniskt.	  Vi	  får	  inte	  glömma	  bort	  att	  det	  är	  musik	  och	  inte	  enbart	  noter	  som	  
vi	  spelar,	  även	  vid	  a	  prima	  vista.	  Detta	  kan	  också	  jämföras	  med	  resultatets	  “noterna”,	  där	  
jag	  skriver	  att	  jag	  prioriterar	  rytm	  och	  tonhöjd.	  Nyanser	  och	  dynamik	  får	  komma	  i	  andra	  
hand,	  därav	  kan	  det	  enligt	  Säljö	  (2011)	  låta	  lite	  mekaniskt.	  I	  mitt	  resultat	  framkommer	  
det	  att	  jag	  övar	  till	  ett	  lugnt	  tempo,	  eftersom	  jag	  kommer	  av	  mig	  om	  det	  går	  för	  snabbt.	  
Det	  lugna	  tempot	  bidrar	  till	  att	  man	  lyssnar	  mer	  på	  sig	  själv,	  för	  att	  så	  småningom	  även	  
få	  med	  dynamik	  och	  nyanser.	  Det	  är	  viktigt	  att	  spela	  så	  musikaliskt	  som	  möjligt.	  Dock	  är	  
det	  nog	  vanligt	  att	  a	  vista-‐spel	  kan	  låta	  mekaniskt,	  då	  man	  koncentrerar	  sig	  mest	  på	  
rytm	  och	  tonhöjd.	  	  	  

I	  avsnittet	  ”tidigare	  forskning	  inom	  området”	  har	  jag	  skrivit	  om	  teorierna;	  att	  vissa	  har	  
mer	  begåvning	  till	  att	  spela	  a	  vista,	  än	  andra.	  Kopiez	  och	  Lee	  (2008)	  menar	  till	  exempel	  
att	  musiker	  måste	  öva	  a	  vista	  i	  tidig	  ålder,	  för	  att	  bli	  en	  skicklig	  a	  vista-‐spelare.	  De	  menar	  
också	  att	  de	  riktigt	  skickliga	  a	  vista-‐läsarna	  har	  genetiska	  fördelar.	  Den	  amerikanska	  
forskningen	  visar	  även	  att	  pianister	  med	  bra	  arbetsminne	  också	  är	  bättre	  på	  att	  spela	  a	  
prima	  vista.	  I	  Carina	  Larssons	  examensarbete	  (2008)	  omnämns	  även	  sex	  pianisters	  olika	  
åsikter	  kring	  a	  prima	  vista-‐begåvning.	  Två	  pianister	  var	  övertygade	  att	  det	  krävs	  sär-‐
skild	  begåvning	  till	  a	  vista-‐spel,	  medan	  andra	  var	  mer	  osäkra.	  

Harris	  (2006)	  och	  många	  andra	  är	  övertygade	  om,	  att	  det	  går	  att	  träna	  upp	  sitt	  a	  vista-‐
spel	  till	  en	  hög	  nivå.	  Detta	  har	  jag	  sett	  tydliga	  exempel	  på,	  ifrån	  mina	  egna	  inspelade	  a	  
vista-‐övningar.	  Där	  har	  jag	  uppmärksammat	  framsteg	  i	  rytm	  och	  puls.	  Utifrån	  det	  socio-‐
kulturella	  perspektivet	  är	  människan	  ständigt	  under	  utveckling.	  Lärande	  är	  inte	  begrän-‐
sat	  till	  barn	  och	  unga,	  utan	  det	  är	  ett	  naturligt	  tillstånd	  för	  människan	  och	  vi	  lär	  oss	  ge-‐
nom	  hela	  livet.	  Detta	  stämmer	  bra	  med	  min	  syn	  på	  övning;	  vi	  lär	  oss	  och	  vi	  blir	  bättre	  ju	  
mer	  vi	  övar.	  Dock	  är	  frågan;	  finns	  det	  någon	  gräns	  för,	  hur	  mycket	  vi	  kan	  utvecklas	  inom	  
ett	  visst	  område?	  Kanske	  stämmer	  forskningen	  att	  det	  är	  lättare	  för	  vissa	  att	  spela	  a	  
prima	  vista.	  Dock	  kan	  man	  i	  min	  studie	  konstatera;	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  göra	  fram-‐
steg	  med	  koncentrerade	  övningar.	  Ett	  stort	  tålamod	  krävs	  också,	  då	  det	  måste	  få	  ta	  sin	  
tid	  att	  uppnå	  ett	  gott	  resultat.	  	  

I	  resultatdelen	  skrev	  jag	  att	  boken	  Music	  reading	  for	  the	  keyboard	  enligt	  mig	  var	  svårspe-‐
lad	  och	  bidrog	  till	  tveksamhet	  och	  bristande	  koncentration.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  
Thomas	  Törnhedens	  examensarbete,	  där	  han	  intervjuar	  en	  pianist	  som	  säger	  att	  vi	  bör	  
öva	  a	  vista	  utifrån	  olika	  musikgenrer,	  då	  dessa	  igenkänns	  som	  olika	  musikaliska	  möns-‐
ter.	  Detta	  håller	  även	  Thomas	  Rydfeldt	  (pianolärare	  på	  musikhögskolan	  i	  Göteborg)	  med	  
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om,	  då	  han	  menar	  att	  kunskaper	  i	  musikhistoria	  och	  genrekunskap	  har	  betydelse	  för,	  
hur	  man	  är	  som	  a	  vista-‐spelare.	  När	  jag	  spelade	  från	  Harris	  böcker,	  vilka	  mer	  har	  grun-‐
dats	  på	  den	  klassiska	  traditionen	  uppnåddes	  bättre	  resultat.	  Detta	  beror	  förmodligen	  på	  
att	  min	  kännedom	  om	  musikaliska	  mönster	  inom	  den	  klassiska	  traditionen	  är	  större,	  än	  
mina	  kunskaper	  om	  jazztraditionen.	  Music	  reading	  for	  the	  keyboard	  innehöll	  förmodlig-‐
en	  musikaliska	  mönster	  inom	  traditioner	  som	  inte	  har	  spelats	  så	  mycket	  av	  mig.	  

Holmström	  (2011)	  skriver	  att	  nuförtiden	  är	  notläsning	  inte	  lika	  viktig	  som	  den	  kanske	  
var	  förr.	  Mycket	  musik	  som	  spelas	  idag	  är	  gehörsbaserad,	  och	  musikerna	  spelar	  mest	  på	  
gehör	  eller	  med	  hjälp	  av	  ackord.	  I	  den	  klassiska	  västerländska	  traditionen	  bör	  musiker-‐
na	  kunna	  läsa	  noter,	  för	  att	  kunna	  spela	  de	  äldre,	  klassiska	  verken.	  Holmström	  anser	  att	  
notskriften	  är	  musikens	  skriftspråk.	  Vi	  behöver	  inte	  kunna	  skriva	  för	  att	  kunna	  prata	  
och	  det	  samma	  gäller	  i	  musikvärlden.	  Dock	  kan	  god	  a	  vista-‐läsning	  leda	  till	  fler	  arbeten	  
som	  yrkesmusiker	  m.m.	  	  

I	  både	  Carina	  Larssons	  (2008)	  arbete	  och	  i	  Thomas	  Törnhedens	  (2011)	  arbeten	  har	  de	  
flesta	  pianisterna	  en	  klassisk	  bakgrund.	  Enligt	  Larsson	  hade	  de	  olika	  pianisterna	  höga	  
krav	  på	  vad	  en	  duktig	  a	  vista-‐spelare	  ska	  klara	  av.	  De	  hade	  dessutom	  många	  tips	  på	  hur	  
man	  kan	  öva	  upp	  sin	  a	  prima	  vista.	  Ingen	  av	  dessa	  pianister	  ansåg	  att	  man	  är	  en	  bättre	  
musiker	  om	  man	  är	  duktig	  på	  a	  vista-‐spel.	  De	  ansåg	  dock	  att	  ett	  a	  vista-‐spel	  kan	  medföra	  
fler	  möjligheter	  till	  arbete	  inom	  musikbranchen.	  	  

I	  resultatet	  noterades	  osäkerhet	  i	  mitt	  kroppsspråk.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  Larssons	  ex-‐
amensarbete,	  där	  hon	  säger	  att	  vi	  musiker	  ställer	  höga	  krav	  på	  oss	  själva.	  Kanske	  har	  
klassiska	  musiker	  högre	  förväntningar	  på	  att	  följa	  notbilden	  än	  gehörsmusiker?	  Jag	  som	  
är	  klassiskmusiker	  återspeglade	  tydligt	  frustration	  i	  min	  ansiktsmimik	  när	  jag	  kom	  av	  
mig	  eller	  när	  fel	  toner	  och	  ackord	  spelades.	  	  

Musiker	  och	  lärare	  har	  också	  olika	  syn	  på	  begåvning	  när	  det	  gäller	  a	  prima	  vista.	  Som	  
nämnts	  tidigare	  är	  vissa	  övertygade	  om	  att	  en	  del	  musiker	  har	  medfödd	  begåvning	  till	  a	  
vista-‐spel,	  eller	  att	  de	  har	  börjat	  tidigt	  med	  att	  öva	  och	  spela	  efter	  noter.	  Andra	  är	  däre-‐
mot	  övertygade	  om,	  att	  alla	  kan	  öva	  upp	  sin	  a	  vista-‐teknik.	  Resultatet	  visade	  att	  jag	  var	  
mer	  aktiv	  och	  engagerad	  när	  jag	  arbetade	  med	  Harris	  material	  Improve	  your	  sight	  rea-‐
ding	  (1991-‐1993).	  Jag	  kunde	  läsa	  rytmexemplen	  utan	  att	  komma	  av	  mig	  alltför	  mycket	  
och	  det	  gick	  snabbare	  att	  spela	  tillsammans	  med	  höger	  och	  vänster	  hand.	  Detta	  kan	  ha	  
berott	  på;	  att	  jag	  kunde	  relatera	  mer	  till	  den	  musiken,	  samt	  att	  den	  var	  mer	  pedagogiskt	  
upplagd.	  Harris	  har	  skrivit	  mycket	  vad	  man	  bör	  tänka	  på,	  innan	  man	  börjar	  spela	  a	  vista.	  
Enligt	  min	  mening	  så	  är	  det	  fullt	  möjligt	  att	  bli	  en	  skicklig	  a	  vista-‐spelare	  om	  man	  övar	  a	  
vista	  ifrån	  sin	  egen	  nivå	  och	  följer	  en	  välanpassad	  progression.	  

Enligt	  Harris	  (2006)	  hjälper	  det	  mycket,	  om	  man	  kan	  läsa	  noterna	  i	  förväg	  vid	  a	  vista-‐	  
spel.	  Duktiga	  a	  vista-‐spelare	  kan	  läsa	  flera	  takter,	  eller	  till	  och	  med	  en	  hel	  sida	  i	  förväg.	  
Våra	  ögon	  kan	  dessutom	  röra	  sig	  fem	  till	  sex	  gånger	  per	  sekund.	  Detta	  gör	  att	  vi	  hinner	  
skanna	  av	  mycket	  av	  notbilden.	  I	  resultatdelen	  har	  jag	  skrivit	  att	  jag	  tittar	  ner	  på	  hän-‐
derna,	  speciellt	  vänster	  handen,	  när	  jag	  spelar,	  vilket	  tar	  upp	  tid.	  Om	  jag	  kan	  lära	  mig	  att	  
titta	  mindre	  på	  mina	  händer	  i	  mitt	  a	  vista-‐spel,	  kan	  då	  mer	  av	  notbilden	  skannas	  av?	  	  

Harris	  nämner	  också	  att	  tekniska	  problem	  som	  exempelvis	  svårspelad	  fingersättning	  
kan	  sätta	  “käppar	  i	  hjulet”,	  vid	  a	  vista-‐spel.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  avsnittet	  ”kroppen”	  
där	  det	  beskrivs	  hur	  mina	  handleder	  har	  tendens	  att	  åka	  upp,	  samt	  hur	  fingrarna	  yvigt	  
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spretar	  och	  inte	  tar	  hjälp	  av	  armens	  tyngd.	  Även	  fingersättningarna	  har	  sett	  svårspelade	  
ut	  vissa	  gånger,	  vilket	  då	  har	  gjort	  a	  vista-‐spelet	  mindre	  flytande.	  Under	  de	  flesta	  inspel-‐
ningar	  har	  det	  observerats	  att	  min	  kroppshållning	  inte	  har	  varit	  optimal,	  då	  jag	  har	  suttit	  
med	  krum	  rygg.	  Detta	  har	  säkerligen	  försvårat	  flera	  tekniska	  moment	  i	  mitt	  spel.	  God	  
hållning	  är	  en	  viktig	  del	  för	  alla	  musiker	  som	  kan	  bli	  avgörande	  för	  vår	  teknik.	  

Harris	  (2006)	  menar	  att	  det	  inte	  är	  tillrådligt	  att	  låta	  en	  elev	  spela	  ett	  stycke	  a	  vista,	  om	  
det	  är	  tveksamt	  att	  eleven	  klarar	  av	  det.	  I	  Harris	  träningsböcker	  finns	  det	  många	  olika	  
förberedelseövningar	  till	  spel	  av	  hela	  a	  vista-‐stycken.	  I	  resultatdelen	  skrivs	  att	  jag	  ofta	  
spelar	  ett	  stycke	  flera	  gånger	  så	  kallade	  omtagningar,	  där	  stycket	  första	  gången	  helt	  spe-‐
las	  a	  prima	  vista.	  Dock	  låter	  det	  alltid	  mer	  musikaliskt,	  när	  stycket	  spelas	  andra	  och	  
tredje	  gången.	  Enligt	  Harris	  och	  många	  andra	  är	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  spela	  musikaliskt,	  
även	  vid	  a	  vista-‐spel.	  För	  att	  få	  fram	  kvaliteten	  i	  stycket	  anser	  jag	  att	  det	  är	  bra	  att	  upp-‐
repa	  en	  övning	  några	  gånger.	  Även	  om	  det	  inte	  är	  hundra	  procentigt	  a	  vista-‐spel,	  så	  le-‐
der	  övningen	  ofta	  till	  nya	  upptäckter	  i	  musiken.	  

Man	  kan	  fråga	  sig	  vad	  a	  vista-‐läsning	  egentligen	  innebär.	  Med	  hänvisning	  till	  temat	  om-‐
tagningar	  så	  övas	  styckena	  flera	  gånger.	  Jag	  har	  förberett	  mig	  genom	  att	  öva	  på	  rytm-‐	  
och	  melodikombinationer,	  för	  att	  slutligen	  spela	  ett	  stycke	  som	  innehåller	  dessa	  mo-‐
ment.	  Höger	  och	  vänster	  hand	  spelas	  var	  för	  sig	  och	  därefter	  sätts	  stämmorna	  ihop.	  Men	  
spelar	  jag	  verkligen	  a	  vista,	  om	  jag	  har	  förberett	  mig	  genom	  att	  öva?	  Hur	  mycket	  får	  man	  
förbereda	  sig,	  för	  att	  det	  fortfarande	  ska	  vara	  a	  vista?	  Detta	  är	  en	  annan	  intressant	  fråge-‐
ställning,	  som	  kan	  användas	  för	  vidare	  studier.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
I	  början	  av	  processen	  var	  min	  plan	  att	  jag	  skulle	  se	  mycket	  stora	  förändringar	  i	  mitt	  a	  
vista-‐spel.	  Med	  min	  studie	  har	  jag	  dock	  insett	  att	  det	  tar	  otroligt	  mycket	  tid	  och	  övning	  
för	  att	  uppnå	  skicklighet.	  Bara	  att	  lära	  sig	  noter	  tog	  för	  mig	  många	  år	  och	  säkert	  tar	  det	  
lika	  lång	  tid	  att	  få	  upp	  sitt	  a	  vista-‐spel	  till	  en	  hög	  nivå.	  Dock	  är	  jag	  nöjd	  med	  det	  som	  jag	  
har	  kommit	  fram	  till,	  då	  jag	  faktiskt	  ser	  skillnader	  och	  förbättringar,	  desto	  mer	  jag	  övar.	  
Övningarna	  har	  även	  resulterat	  i	  att	  jag	  kan	  studera	  in	  längre	  och	  mer	  avancerade	  mu-‐
sikstycken	  på	  kortare	  tid.	  Vill	  man	  bli	  bättre	  på	  något,	  lönar	  det	  sig	  att	  öva.	  Dock	  har	  jag	  
märkt	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  själv	  är	  aktiv	  och	  koncentrerad	  i	  sitt	  eget	  inlärande,	  an-‐
nars	  sker	  det	  inte	  så	  stor	  förändring.	  Min	  förhoppning	  var	  också	  att	  få	  en	  större	  förstå-‐
else	  för	  den	  egna	  lärande	  processen,	  vilket	  jag	  har	  uppnått.	  
	  
Mängdträning	  är	  ett	  begrepp	  som	  jag	  har	  stött	  på	  under	  den	  här	  studien.	  Denna	  stäm-‐
mer	  också	  bra	  in	  i	  a	  vista-‐övningen.	  Jag	  har	  behövt	  många	  övningstillfällen	  för	  att	  gå	  
framåt	  i	  min	  utveckling,	  a	  vista-‐spel	  är	  inget	  som	  man	  kan	  lära	  sig	  på	  en	  vecka.	  Det	  krävs	  
mycket	  övning	  i	  rytmer,	  förmåga	  att	  se	  musikaliska	  mönster,	  samt	  kunskap	  att	  skanna	  
av	  musiken.	  Dessutom	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  höra	  musiken	  inom	  sig,	  samt	  att	  man	  
snabbt	  ska	  kunna	  hitta	  fungerande	  fingersättningar.	  Vi	  blir	  säkrare	  att	  spela	  a	  vista	  i	  den	  
musikgenre	  som	  vi	  spelar	  mest,	  eftersom	  vi	  då	  känner	  igen	  musikaliska	  mönster	  sedan	  
tidigare.	  
	  
Under	  denna	  studie	  har	  jag	  fått	  många	  idéer	  till	  hur	  jag	  kan	  fortsätta	  att	  öva	  a	  prima	  
vista,	  samt	  vilka	  metoder	  som	  verkar	  fungera	  för	  mig	  personligen.	  Harris	  (2006)	  böcker	  
och	  material	  användes	  mycket	  i	  min	  studie	  och	  det	  var	  även	  givande	  att	  få	  träffa	  honom	  
personligen	  under	  min	  studietid	  i	  Danmark.	  I	  början	  av	  mitt	  arbete	  läste	  jag	  att	  bris-‐



	   29	  

tande	  puls	  och	  rytm	  ofta	  försvårar	  a	  vista-‐spel.	  Därför	  fokuserade	  jag	  särskilt	  på	  just	  
detta	  i	  mitt	  övande.	  Nu	  ser	  jag	  även	  annat	  som	  jag	  vill	  förbättra;	  min	  teknik,	  hållning	  
samt	  att	  spela	  a	  vista	  mer	  musikaliskt.	  Frågan	  uppkom	  också	  kring	  hur	  jag	  ska	  öva	  upp	  
förmågan	  att	  snabbare	  läsa	  samt	  skanna	  av	  musiken	  i	  förväg.	  En	  idé	  var	  att	  jag	  försöker	  
titta	  mindre	  på	  händerna,	  speciellt	  vänster	  hand,	  när	  jag	  spelar.	  Min	  egen	  insats	  i	  pro-‐
cessen	  var	  lite	  långsam	  i	  början,	  men	  när	  jag	  väl	  kom	  igång	  fann	  jag	  min	  studie	  mycket	  
intressant.	  Jag	  kommer	  absolut	  att	  fortsätta	  mina	  övningar	  för	  att	  förbättra	  mitt	  a	  vista-‐
spel.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  
Utifrån	  mina	  resultat,	  har	  jag	  fått	  större	  insikt	  om	  mina	  styrkor	  och	  svagheter	  som	  mu-‐
siker.	  Jag	  ser	  exempelvis	  att	  jag	  bör	  fokusera	  mer	  på	  god	  hållning,	  samt	  tekniska	  övning-‐
ar,	  för	  att	  än	  mer	  förbättra	  mitt	  a	  vista-‐spel.	  För	  mig	  har	  studien	  betytt	  mycket	  för	  min	  
fortsatta	  övning	  och	  utveckling	  i	  a	  vista-‐spel.	  Genom	  mina	  utforskningar	  har	  jag	  också	  
fått	  uppfattningen	  att	  a	  vista-‐träning	  inte	  är	  så	  vanlig	  i	  musikundervisning.	  Vid	  övning	  av	  
a	  vista-‐spel	  fokuseras	  mer	  på	  att	  träffa	  rätt	  toner	  (Säljö	  2011).	  Dock	  är	  a	  vista-‐spel	  så	  
mycket	  mer	  än	  att	  träffa	  de	  rätta	  tonerna,	  då	  man	  bör	  använda	  alla	  sina	  musikaliska	  sin-‐
nen,	  för	  att	  bli	  en	  skicklig	  a	  vista-‐spelare.	  Eftersom	  vi	  alltid	  bör	  spela	  så	  musikaliskt	  som	  
möjligt,	  tror	  jag	  att	  gehöret	  är	  mycket	  betydelsefullt	  i	  a	  vista-‐spelet.	  I	  min	  studie	  har	  jag	  
fått	  mycket	  inspiration	  till	  hur	  jag	  vill	  undervisa	  mina	  kommande	  musikelever	  i	  a	  vista-‐	  
läsning.	  A	  vista-‐spel	  gör	  att	  eleverna	  får	  nya	  möjligheter	  att	  upptäcka	  och	  uppleva	  ny	  
musik.	  Det	  är	  dessutom	  ett	  bra	  sätt	  att	  träna	  gehör,	  exempelvis	  att	  sjunga	  stycket	  inom	  
sig	  innan	  man	  spelar,	  öva	  rytmer	  osv.	  Man	  kan	  också	  träna	  upp	  tekniska	  svårigheter,	  
samt	  förmågan	  att	  planera	  och	  tänka	  strategiskt.	  	  
	  
Det	  kan	  betyda	  mycket	  för	  eleverna,	  om	  musikläraren	  lägger	  upp	  a	  vista-‐övningen	  så	  att	  
den	  gynnar	  alla	  musikaliska	  element.	  Utifrån	  min	  studie	  hoppas	  jag	  att	  andra	  musiklä-‐
rare	  kan	  hitta	  inspiration	  till	  hur	  man	  kan	  förbättra	  musikundervisningen	  ytterligare.	  
Att	  observera	  mig	  själv	  har	  varit	  en	  svår	  men	  nyttig	  process,	  där	  jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  
om	  min	  egen	  övning.	  Detta	  tror	  jag	  kan	  vara	  nyttigt	  för	  alla,	  då	  det	  bidrar	  till	  att	  vi	  vågar	  
förändra	  vissa	  mönster	  i	  vår	  vardag.	  Vi	  lär	  oss	  även	  nya	  saker,	  som	  gynnar	  både	  oss	  
själva	  och	  andra.	  Genom	  att	  fortsätta	  att	  öva	  a	  vista	  med	  en	  genomtänkt	  progression,	  
kan	  detta	  förmodligen	  gynna	  mig	  som	  musiklärare.	  Om	  eleverna	  tar	  med	  sig	  en	  låt	  som	  
är	  okänd	  för	  mig,	  så	  blir	  det	  inte	  något	  problem	  att	  spela	  denna,	  om	  min	  a	  vista	  är	  på	  
tillräckligt	  hög	  nivå.	  Det	  underlättar	  troligtvis	  mycket	  som	  musiklärare;	  att	  vara	  skicklig	  
i	  a	  vista-‐spel.	  	  
	  
Detta	  gäller	  även	  för	  mig	  som	  sånglärare,	  där	  jag	  måste	  ackompanjera	  alla	  mina	  sång-‐
elever.	  Om	  jag	  kan	  spela	  a	  prima	  vista	  på	  en	  god	  nivå,	  behöver	  jag	  inte	  koncentrera	  mig	  
så	  mycket	  på	  pianostämman,	  utan	  jag	  kan	  då	  fokusera	  mer	  på	  vad	  sångarna	  gör.	  Det	  är	  
min	  målsättning	  att	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  på	  a	  prima	  vista,	  då	  jag	  vet	  att	  detta	  är	  gynn-‐
samt	  i	  mitt	  yrke.	  Jag	  hoppas	  också	  att	  denna	  studie	  kan	  inspirera	  andra	  pianister	  och	  
pianolärare	  att	  ta	  tag	  i	  sin	  egen	  a	  vista-‐träning,	  då	  det	  är	  en	  stor	  tillgång	  för	  yrket.	  Detta	  
arbete	  kan	  även	  inspirera	  övriga	  musiklärare	  till	  att	  börja	  öva	  a	  vista-‐läsning	  med	  sina	  
elever.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  
Min	  övning	  i	  a	  vista-‐spel	  kommer	  absolut	  att	  fortsätta,	  främst	  då	  jag	  vet	  att	  det	  gynnar	  
mig	  i	  min	  yrkesroll.	  Övningen	  leder	  även	  till	  att	  inlärningen	  av	  nya	  musikstycken	  blir	  
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lättare.	  Om	  jag	  skulle	  forska	  vidare	  i	  min	  studie,	  skulle	  jag	  vilja	  undersöka;	  hur	  man	  kan	  
lära	  in	  en	  snabbare	  avläsning	  av	  noter.	  Det	  vill	  säga;	  förmågan	  att	  läsa	  i	  förväg,	  samt	  att	  
kunna	  skanna	  av	  musiken.	  Vissa	  skickliga	  a	  vista-‐spelare	  kan	  läsa	  av	  en	  hel	  sida	  i	  förväg.	  
Det	  skulle	  vara	  väldigt	  intressant,	  att	  förstå	  hur	  detta	  går	  till.	  Hur	  vi	  ser	  på	  begåvning	  
inom	  musik,	  är	  också	  en	  fråga	  som	  jag	  undrar	  över.	  Det	  finns	  uppfattningar	  att	  en	  del	  
personer	  utövar	  a	  vista-‐spel	  bättre	  än	  andra.	  Att	  vissa	  har	  en	  medfödd	  begåvning	  till	  
konstnärliga	  ämnen,	  är	  också	  en	  synpunkt	  som	  lever	  kvar	  i	  samhället;	  att	  bara	  den	  som	  
är	  “begåvad”	  i	  musik,	  kan	  utöva	  musik.	  	  
	  
Som	  musiklärare	  har	  jag	  uppfattningen	  att	  jag	  kan	  lära	  alla	  elever	  att	  spela	  och	  sjunga,	  
samt	  att	  jag	  även	  kan	  ge	  dem	  en	  djupare	  insikt	  för	  musik.	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  
undersöka	  vad	  begåvning	  egentligen	  är	  och	  hur	  denna	  uppfattas	  i	  samhället.	  Pianotek-‐
nik	  är	  ett	  annat	  ämne	  som	  jag	  skulle	  vilja	  utforska	  vidare,	  då	  det	  kan	  gynna	  mig	  som	  mu-‐
siklärare	  och	  musiker.	  A	  vista-‐spel	  är	  beroende	  av	  god	  pianoteknik,	  där	  fungerande	  fing-‐
ersättningar	  och	  olika	  nyanser	  snabbt	  måste	  tas	  fram	  och	  utövas.	  Att	  utveckla	  en	  dju-‐
pare	  förståelse	  för	  en	  god	  pianoteknik	  kan	  vara	  mycket	  värdefullt	  i	  min	  roll	  som	  musiker	  
och	  musiklärare.	  	  
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