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Syftet	  med	  studien	  att	  undersöka	  hur	  gitarrlärare	  arbetar	  med	  synskadade	  elever	  i	  
klassisk	  gitarrundervisning,	  målet	  är	  att	  underlätta	  lärares	  arbete	  när	  det	  gäller	  att	  
undervisa	  just	  synskadade	  elever	  i	  klassisk	  gitarr.	  Studiens	  forskningsfrågor	  är:	  Vad	  
arbetar	  gitarrlärare	  med	  i	  sin	  undervisning	  med	  synskadade	  gitarrelever?	  På	  vilka	  sätt	  
arbetar	  gitarrlärare	  med	  synskadade	  elever?	  Varför	  väljer	  lärare	  att	  arbeta	  som	  de	  gör?	  
Studiens	  metod	  utgörs	  av	  intervjuer	  med	  lärare	  och	  elever	  samt	  och	  observationer	  av	  
övningar	  och	  andra	  hjälpmedel	  lärare	  använder	  i	  sitt	  arbete	  med	  synskadade	  elever	  och	  
hur	  de	  arbetar	  med	  dessa	  hjälpmedel.	  I	  bakgrundskapitlet	  beskrivs	  hur	  blinda	  och	  
synsvaga	  elever	  i	  allmänhet,	  har	  en	  stor	  potential	  för	  att	  utbilda	  sig	  i	  musik	  och	  att	  lära	  
sig	  spela	  gitarr.	  I	  resultatet	  presenteras	  en	  rad	  arbetssätt	  såsom:	  att	  tejpa	  baksidan	  av	  
greppbrädan,	  att	  visa	  genom	  att	  låta	  eleven	  känna	  på	  lärarens	  händer,	  vänsterhandens	  
orientering	  på	  greppbrädan,	  att	  stå	  vid	  ljus,	  att	  öva	  på	  att	  ta	  fram	  olika	  spännande	  ljud	  
från	  gitarren,	  att	  begränsa	  stor	  vänsterhandsrörelse,	  att	  utgå	  från	  inspelade	  lektioner	  
och	  Braille-‐partitur,	  att	  det	  skall	  vara	  tyst	  och	  lugn	  i	  rummet	  när	  man	  övar	  och	  saker	  att	  
betänka	  när	  man	  övar.	  En	  slutsats	  som	  dras	  är	  att	  klassisk	  gitarr	  kan	  bidra	  till	  blinda	  
barns	  fascination	  av	  ljud.	  Diskussionen	  utgörs	  av	  en	  vidare	  reflektion	  över	  studien,	  där	  
uppsatsens	  resultat	  kopplas	  samman	  med	  bakgrundslitteraturen.	  	  

	  
Nyckelord:	  Musik,	  gitarr,	  klassisk	  gitarr	  undervisning,	  synskadade,	  blind,	  didaktiskt	  
perspektiv	  
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The	  purpose	  of	  the	  study	  is	  to	  investigate	  how	  guitar	  teacher	  works	  with	  visually	  
impaired	  students	  in	  classical	  guitar	  teaching,	  the	  goal	  is	  to	  facilitate	  the	  work	  of	  
teachers	  when	  it	  comes	  to	  teaching	  visually	  impaired	  students	  in	  classical	  guitar.	  The	  
study's	  research	  questions	  are:	  What	  kind	  of	  work	  do	  guitar	  teachers	  do	  teaching	  classic	  
guitar	  with	  visually	  impaired	  students?	  How	  do	  they	  work	  with	  visually	  impaired	  
students?	  Why	  do	  they	  work	  as	  they	  do?	  The	  study's	  methodology	  consists	  of	  interviews	  
with	  teachers	  and	  students	  and	  observations	  of	  guitar	  lessons	  with	  visually	  impaired	  
students.	  The	  background	  chapter	  describes	  how	  blind	  and	  visually	  impaired	  students	  in	  
general,	  have	  a	  great	  potential	  to	  educate	  themselves	  in	  music	  and	  learning	  playing	  the	  
guitar.	  The	  result	  presents	  a	  series	  of	  techniques	  such	  as:	  taping	  the	  back	  of	  the	  
fingerboard,	  showing	  how	  to	  play	  by	  letting	  students	  feel	  the	  teacher's	  hands,	  left	  hand	  
orientation,	  positioning	  in	  light,	  practice	  on	  the	  development	  of	  exciting	  sounds	  of	  the	  
guitar,	  limiting	  left	  hand	  motions,	  using	  recorded	  lessons	  and	  Braille	  scores,	  serenity	  in	  
the	  room	  and	  overall	  things	  to	  consider	  when	  practicing.	  One	  conclusion	  is	  that	  the	  
classical	  guitar	  can	  stimulate	  blind	  children's	  fascination	  of	  sound.	  The	  discussion	  
consists	  of	  a	  reflection	  of	  the	  study,	  with	  the	  results	  linked	  to	  background	  literature.	  
	  
	  
Keywords:	  Music,	  guitar,	  classical	  guitar	  teaching/instruction,	  visually	  impaired,	  blind,	  
didactic	  perspective	  
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1	  Inledning	  
 
Si yo le pregunto al mundo, el mundome ha de engañar,  
Cada cual creeque no cambia, y que cambian los demás.      
Y paso las madrugadas, buscando un rayo de luz. 
Porqué, la noche es tan larga? Guitarra, díme lotú. 
 
 
Om jag skulle fråga världen, skulle världen lura mig,  
Alla tror att de kan ändra de andra, utan att ändra sig själv. 
Och tillbringar gryningarna, med att söka en ljus stråle, 
Varför är natten så lång? Gitarr berätta för mig.    
 
AtaualpaYoupanqui :’’Gitarra dimelo tú’’ 
 
 
I	  denna	  inledning	  förklarar	  jag	  varför	  och	  hur	  jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  skriva	  den	  här	  
uppsatsen,	  och	  vad	  som	  kommer	  att	  undersökas.	  	  

1.1	  Ett	  möte	  med	  en	  blind	  musiker	  och	  reflektioner	  
För	  20	  år	  sedan	  gick	  jag	  tillsammans	  med	  min	  mor	  på	  en	  Ray	  Charles	  konsert	  i	  den	  
gamla	  teatern	  i	  kullen	  av	  Lycabettos,	  Aten,	  Grekland.	  Det	  var	  en	  sommarnatt	  och	  jag	  har	  
fortfarande	  ett	  starkt	  minne	  av	  det	  tillfället.	  Jag	  blev	  väldigt	  imponerad	  av	  Ray	  Charles	  
musik,	  men	  ännu	  mer	  av	  hela	  hans	  personlighet:	  hur	  han	  gick,	  hur	  han	  pratade	  och	  hur	  
hans	  röst	  klingade,	  hur	  han	  rörde	  sig	  med	  fötterna	  och	  händerna	  samt	  axlarna	  som	  han	  
rörde	  till	  vänster	  och	  höger	  på	  att	  särskilt	  sätt.	  Jag	  har	  observerat	  många	  stora	  namn	  i	  
musiken,	  men	  det	  var	  någonting	  speciellt	  med	  honom	  som	  jag	  bara	  till	  en	  viss	  grad	  kan	  
förklara.	  Först	  verkade	  han	  inte	  vara	  blind	  överhuvudtaget.	  Han	  hade	  ingen	  vit	  käpp,	  och	  
ingen	  hjälpte	  honom	  upp	  på	  scenen	  till	  hans	  stol	  framför	  pianot.	  Sedan	  riktade	  han	  
ansiktet	  mot	  publiken	  eller	  någon	  i	  bandet	  varje	  gång	  han	  ville	  säga	  något,	  som	  om	  han	  
kunde	  se	  dem.	  Om	  man	  inte	  redan	  visste	  det,	  kunde	  man	  inte	  förstå	  att	  det	  var	  något	  fel	  
med	  hans	  ögon.	  	  	  
	  
Många	  år	  senare,	  när	  jag	  läste	  hans	  biografi,	  fick	  jag	  lära	  mig	  att	  han	  hade	  övat	  i	  många	  
år	  på	  att	  orientera	  sig	  och	  hitta	  på	  andra	  sätt,	  som	  exempelvis	  genom	  att	  lyssna	  på	  ljud	  
och	  återklangen	  av	  ljud.	  Till	  sist	  hade	  han	  blivit	  så	  duktig	  på	  det,	  att	  han	  kunde	  gå	  mitt	  i	  
New	  York	  eller	  Los	  Angeles	  och	  alltid	  hitta	  vägen	  utan	  vit	  käpp	  eller	  någon	  annan	  hjälp	  
(Charles	  &	  Ritz,	  1978).	  Andra	  blinda	  människor	  har	  lyckats	  göra	  detsamma.	  För	  Ray	  
Charles	  hände	  det	  tack	  vore	  hans	  mor	  som	  har	  varit	  en	  verkligt	  duktig	  pedagog	  för	  
honom.	  	  
	  
Alltför	  sedan	  jag	  var	  barn	  och	  senare	  som	  en	  utbildad	  musiker/gitarrist	  och	  
ljudtekniker,	  har	  jag	  alltid	  fascinerats	  av	  ljud.	  Jag	  har	  funnit	  att	  det	  inom	  varenda	  klang,	  
inom	  varenda	  ton	  när	  jag	  slår	  på	  en	  av	  min	  gitarrs	  strängar,	  i	  varenda	  människas	  
stavelse	  och	  allt	  vatten	  som	  rör	  sig	  i	  en	  liten	  bäck,	  finns	  otänkbart	  stor	  information	  och	  
att	  vi	  bara	  begriper	  en	  liten	  del	  av	  det,	  mer	  eller	  mindre.	  Efter	  att	  ha	  träffat	  några	  
synskadade	  personer	  upptäckte	  jag	  att	  för	  dem	  var	  de	  ljud	  jag	  nämner	  betydligt	  större,	  
mycket	  större	  än	  för	  mig.	  Så	  småningom	  blev	  dessa	  personer	  på	  ett	  direkt	  eller	  indirekt	  
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sätt	  mina	  lärare	  i	  musik	  och	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  lyssna.	  Det	  har	  varit	  och	  är	  fortfarande	  
mycket	  lärorikt	  och	  jag	  är	  väldigt	  tacksam	  för	  det.	  
	  
Det	  är	  synd	  att	  det	  ibland	  blir	  så	  att	  gitarrlärare	  inte	  vet	  vad	  de	  ska	  göra	  och	  att	  de	  blir	  
obekväma	  när	  de	  får	  synskadade	  elever	  (intervjuperson	  2).	  Min	  idé	  för	  att	  på	  något	  sätt	  
hjälpa	  gitarrlärare,	  som	  får	  en	  synskadad	  elev	  i	  gitarr,	  är	  att	  utforska	  synskadades	  
relation	  mellan	  musik	  och	  gitarr.	  
	  
Visa	  pedagoger,	  gitarrmästare	  och	  andra	  musiker	  har	  påpekat	  att	  det	  inom	  området	  
klassiska	  gitarrstudier	  finns	  en	  fälla,	  vilket	  många	  inte	  klarar	  att	  undvika.	  Det	  har	  att	  
göra	  med	  att	  memorera	  och	  spela	  fingersättningar	  i	  stället	  för	  att	  spela	  musik.	  Detta	  
förhållningssätt	  beror	  på	  den	  klassiska	  gitarrens	  komplexitet	  samt	  det	  traditionella	  
sättet	  att	  undervisa.	  Den	  mest	  berömde	  klassiske	  gitarrpedagogen	  i	  USA,	  Aaron	  Seerer,	  
har	  bland	  annat	  lagt	  märke	  till	  detta	  fenomen	  (Seerer,	  1990).	  
	  
Ett	  traditionellt	  undervisningssätt	  är	  att	  eleven	  får	  en	  läxa	  i	  partitur	  med	  uppgift	  att	  öva	  
på	  den	  och	  presentera	  den	  för	  läraren	  påföljande	  vecka,	  varpå	  elever	  översätter	  tonerna	  
i	  noterna	  till	  fingersättningar	  och	  grepp	  på	  gitarren	  och	  repeterar	  det	  om	  och	  igen	  tills	  
fingrarna	  kan	  upprepa	  det	  utantill,	  utan	  att	  lyssna	  på	  hur	  musiken	  låter.	  Så	  blir	  eleven	  det	  
Mamandu	  Sene	  av	  Alle	  Möllers	  band	  kallar	  en	  ”ögonmusiker”,	  vilket	  betyder	  att	  eleven	  
kan	  spela	  tekniskt	  avancerade	  stycken	  som	  exempelvis	  Asturias	  av	  Albeniz,	  men	  om	  
läraren	  ber	  honom	  sjunga	  bara	  första	  takternas	  melodi,	  så	  kan	  han	  det	  inte.	  Det	  betyder	  
att	  han	  har	  spelat	  stycket	  kanske	  hundra	  eller	  ännu	  fler	  gånger	  utan	  att	  riktigt	  ha	  lyssnat	  
en	  endaste	  gång	  och	  det	  visar	  att	  det	  kan	  vara	  farligt	  med	  skrivandet	  och	  skriven	  musik	  
om	  den	  inte	  används	  uppmärksamt.	  
	  
I	  samband	  med	  ovanstående	  kan	  omnämnas	  att	  fiolelever	  är	  tvungna	  att	  lyssna	  mer	  
försiktigt	  på	  sina	  toner	  och	  melodier,	  för	  att	  intonera	  tonerna	  korrekt	  (de	  har	  inga	  band	  
på	  fiolen)	  (Galamian,	  1962).	  Detta	  och	  det	  faktum	  att	  de	  brukar	  spela	  oftare	  och	  med	  ett	  
mer	  seriöst	  ensemblespel	  kan	  förklara	  varför	  de	  mestadels	  når	  en	  högre	  musikaliskt	  
nivå	  än	  klassiska	  gitarrister	  på	  musikhögskolorna	  (John	  Williams:	  intervju	  på	  Guitar	  
review	  magazine,	  1991).	  Å	  andra	  sidan	  visar	  synskadade	  gitarrelever,	  som	  självfallet	  
inte	  läser	  noter	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  ”seende”	  gitarristerna	  (vem	  är	  han/hon	  som	  
riktigt	  ”ser”	  i	  musiken	  är	  en	  jättestor	  fråga),	  ofta	  en	  hög	  musikalitet,	  oavsett	  om	  de	  lär	  sig	  
på	  gehör	  eller	  enligt	  Brailles	  musiknotation	  (Sacks,	  2007).	  För	  dem	  är	  det	  självklart	  att	  
de	  ska	  lägga	  uppmärksamheten	  främst	  till	  musikens	  ljud,	  och	  hur	  det	  låter,	  så	  undviker	  
de	  den	  här	  fällan.	  Dessutom	  är	  fördelen	  att	  de	  är	  mer	  känsliga	  både	  på	  att	  höra	  och	  på	  att	  
känna	  med	  fingrarna,	  vilket	  är	  extremt	  viktigt	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  gitarr.	  	  
	  
Musik	  är	  oändlig	  och	  ett	  mysterium.	  Den	  kan	  bara	  till	  en	  liten	  del	  förklaras	  logiskt	  och	  på	  
grund	  av	  det	  kan	  vi	  inte	  begripa	  den	  i	  sin	  helhet.	  Följaktligen	  kan	  vi	  metaforiskt	  säga	  att	  
alla	  är	  mer	  eller	  mindre	  “blinda”	  när	  det	  gäller	  musik,	  att	  övning	  i	  musik	  består	  i	  ett	  
försök	  att	  “se”	  någon	  typ	  av	  ljus.	  Här	  pratar	  vi	  säkert	  om	  en	  annan	  slags	  syn	  och	  ett	  
annan	  slags	  ljus,	  som	  inte	  nödvändigtvis	  uppfattas	  av	  våra	  fysiska	  ögon.	  Just	  med	  tanke	  
på	  det,	  hoppas	  jag	  att	  det	  här	  lilla	  arbetet	  kommer	  att	  bli	  intressant	  att	  läsa	  för	  alla	  som	  i	  
någon	  form	  sysslar	  med	  musik.	  
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Med	  det	  här	  arbetet	  vill	  jag	  ta	  reda	  på	  hur,	  och	  med	  användning	  av	  praktiska	  förslag	  och	  
hjälpmedel,	  lärare	  kan	  hjälpa	  en	  synskadad	  person	  att	  hitta	  en	  väg	  som	  leder	  till	  andra	  
slags	  ”ljus”	  som	  kan	  identifieras	  med	  musik.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
I	  början	  är	  det	  extremt	  svårt,	  för	  dem	  som	  har	  svårt	  att	  se,	  att	  kunna	  orientera	  sina	  
händer	  och	  hitta	  på	  gitarren.	  För	  de	  flesta	  klassiska	  gitarrister	  är	  det	  omöjligt	  att	  försöka	  
blunda	  och	  spela	  en	  Bachfuga.	  Om	  det	  är	  så	  svårt	  för	  en	  gitarrist	  som	  har	  övat	  många	  
timmar	  om	  dagen	  i	  många	  år,	  så	  är	  det	  lätt	  att	  tänka	  sig	  hur	  svårt	  det	  kan	  vara	  för	  ett	  
nybörjarbarn	  som	  inte	  kan	  se	  och	  som	  tar	  i	  en	  gitarr	  för	  första	  gången.	  
	  
Alltså,	  det	  är	  mycket	  svårare	  att	  hitta	  på	  en	  gitarr	  utan	  hjälp	  av	  synen.	  Det	  är	  det	  som	  är	  
problemet	  och	  som	  är	  en	  nackdel	  för	  synskadade	  nybörjare.	  Det	  finns	  också	  en	  fördel	  
med	  att	  vara	  synskadad	  och	  det	  är	  att	  då	  bygger	  eleven	  en	  mer	  ”riktig”	  och	  originell	  
relation	  till	  musikens	  ljud.	  Synen	  är	  bara	  ett	  hjälpmedel	  och	  det	  kan	  bli	  ett	  problem	  att	  
spela	  med	  ögonen	  utan	  att	  riktigt	  lyssna.	  Om	  synskadade	  barn	  uppmuntras	  och	  stöds	  
efter	  den	  första	  perioden	  som	  är	  svårast,	  kan	  de	  nå	  stor	  framgång	  för	  att	  musikens	  ljud	  
föds	  och	  finns	  inom	  de	  flesta	  av	  dem,	  och	  det	  är	  det	  som,	  enligt	  mig,	  är	  grunden	  till	  
musikalitet.	  Det	  är	  bara	  svårare	  att	  lära	  fingrarna	  spela	  ljuden.	  
	  
Följaktligen	  är	  frågan	  hur	  läraren	  kan	  tänka	  och	  agera	  vid	  ett	  sådant	  speciellt	  
undervisningstillfälle	  för	  att	  ”odla”	  och	  frigöra	  musik	  hos	  blinda	  eller	  synskadade	  barn	  
och	  vuxna	  med	  den	  klassiska	  gitarren	  som	  instrument.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  gitarrlärare	  arbetar	  med	  synskadade	  elever	  i	  
klassisk	  gitarrundervisning.	  Detta	  syfte	  åstadkommes	  genom	  intervjuer	  och	  
observationer	  av	  vilka	  övningar	  och	  andra	  hjälpmedel	  lärare	  använder	  i	  sitt	  arbete	  med	  
synskadade	  elever	  och	  hur	  de	  arbetar	  med	  dessa	  hjälpmedel.	  För	  att	  uppnå	  detta	  syfte	  
har	  följande	  forskningsfrågor	  formulerats:	  
	  
1. Vad	  arbetar	  gitarrlärare	  med	  i	  sin	  undervisning	  med	  synskadade	  gitarrelever?	  

2. På	  vilka	  sätt	  arbetar	  gitarrlärare	  med	  synskadade	  elever?	  

3. Varför	  väljer	  lärare	  att	  arbeta	  som	  de	  gör?	  
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2	  Bakgrund	  
Litteraturen	  inom	  mitt	  valda	  ämnesområde	  är	  ganska	  begränsad.	  Det	  har	  varit	  svårt	  att	  
hitta	  litteratur	  som	  behandlar	  gitarrpedagogik	  för	  synskadade.	  Det	  finns	  dock	  mycket	  
material	  inom	  näraliggande	  område.	  Litteraturen	  som	  är	  vald	  i	  detta	  kapitel	  är	  därför	  en	  
syntes	  av	  en	  del	  litteratur	  som	  finns	  kring	  synskadades	  tillstånd	  och	  deras	  relation	  till	  
musik,	  gitarr	  och	  själva	  livet.	  Först	  presenteras	  en	  del	  av	  den	  tidigare	  forskningen	  inom	  
området.	  Sedan	  presenteras	  litteratur	  som	  handlar	  om	  synskadade	  musikers	  relation	  till	  
musik	  och	  psykologiska	  perspektiv	  i	  relation	  till	  musik.	  Därefter	  beskrivs	  några	  
gitarrskolor	  och	  deras	  innehåll.	  I	  slutet	  av	  kapitlet	  presenteras	  studiens	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Den	  forskning	  som	  tas	  upp	  under	  denna	  rubrik	  handlar	  om	  synskadades	  undervisning	  i	  
allmänhet	  samt	  om	  musikundervisning	  med	  synskadade	  personer.	  
	  
Boken	  Musicophilia	  av	  den	  amerikanska	  musikern	  och	  läkaren	  Oliver	  Sacks	  (2007)	  
innehåller	  information	  som	  är	  relevant	  till	  uppsatsens	  tema.	  I	  kapitlet	  An	  Auditory	  
World:	  Music	  and	  Blindness,	  förklarar	  författaren	  varför	  blinda	  har	  en	  större	  potential	  för	  
att	  studera	  musik.	  Sacks	  skriver	  att	  det	  är	  logiskt	  att	  synskadade	  människor	  har	  en	  
tradition	  av	  musik	  för	  att	  de	  helt	  enkelt	  lyssnar	  mer	  noga	  och	  uppmärksamt.	  Det	  finns	  
också	  forskning	  som	  förklarar	  att	  en	  tredjedel	  eller	  mer	  av	  hjärnan	  berör	  synen,	  och	  om	  
synen	  plötsligt	  går	  förlorad,	  kan	  en	  stor	  omorganisering	  ske	  i	  hjärnan.	  Bland	  andra	  har	  
Pascual-‐Leone	  och	  hans	  kollegor	  Amedi,	  Amir	  och	  Merabet	  (2005)	  på	  Harvards	  
universitet	  uppmärksammat	  att	  hos	  de	  som	  föds	  blinda	  och	  hos	  de	  som	  tappar	  synen	  
tidigt	  i	  livet	  blir	  den	  delen	  av	  hjärnan	  som	  berör	  synen	  inte	  alls	  passiv.	  En	  omfördelning	  
sker	  till	  andra	  sensoriska	  organ,	  främst	  till	  hörseln	  och	  känseln.	  Dessa	  delar	  av	  hjärnan	  
specialiserar	  sig	  på	  att	  behandla	  hörseln	  och	  känseln	  istället	  för	  synen.	  Om	  blindheten	  
inträffar	  senare	  i	  livet	  är	  det	  fortfarande	  möjligt	  att	  en	  sådan	  omorganisering	  kan	  ske.	  	  
	  
Gaab	  (2004)	  gjorde	  ett	  experiment	  med	  en	  blind	  musiker	  som	  hade	  absolut	  gehör	  och	  
som	  tappade	  synen	  när	  han	  var	  vuxen.	  Han	  klarade	  att	  bevisa	  att	  de	  två	  områden	  i	  
hjärnan	  som	  angår	  synen	  var	  vidsträckt	  aktiva	  när	  han	  lyssnade	  till	  musik.	  Synskadade	  
människor	  har	  också	  generellt	  en	  stor	  fördel	  och	  potential	  för	  att	  studera	  gitarr	  och	  
musik,	  till	  exempel	  är	  absolut	  gehör	  en	  mycket	  sällsynt	  kvalitet	  bland	  seende	  musiker,	  
men	  inte	  bland	  de	  synskadade	  (Sacks	  2007).	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  intressant	  forskning	  om	  absolut	  gehör	  och	  blinda	  musikelever.	  Den	  visar	  
att	  procentandelen	  av	  de	  blinda	  barn	  som	  börjar	  med	  instrumentallektioner	  vid	  4-‐6	  års	  
ålder	  utvecklar	  ungefär	  60	  %	  av	  dem	  absolut	  gehör,	  medan	  samma	  siffra	  bland	  barn	  
utan	  synskada	  är	  mindre	  än	  10	  %.	  En	  av	  dessa	  forskningsstudier	  leddes	  av	  Adam	  
Ockelford	  som	  är	  en	  amerikansk	  musikpedagog	  för	  blinda	  barn	  (Ockelford,	  Pring,	  Welch	  
&	  Treffert,	  2006).	  En	  annan	  liknande	  studie	  gjordes	  av	  Hamilton,	  Pascual-‐Leone	  och	  
Schlaug	  (2004).	  För	  de	  seende	  barnen	  fungerar	  det	  med	  absolut	  gehör	  bara	  om	  de	  börjar	  
musiklektioner	  innan	  de	  blir	  sex	  år	  gamla,	  medan	  för	  de	  synskadade	  kan	  det	  fungera	  till	  
och	  med	  efter	  uppväxttiden.	  I	  boken	  Touching	  the	  Rock	  beskriver	  John	  Hull	  (1991)	  hur	  
blinda	  personer	  brukar	  bygga	  exakta	  och	  detaljerade	  hörselkartor.	  Den	  här	  boken	  är	  
mycket	  viktig	  och	  handlar	  om	  John	  Hulls	  personliga	  erfarenhet	  om	  att	  tappa	  synen	  och	  
om	  blindhet,	  en	  värld	  som	  är	  annorlunda	  från	  de	  seendes	  värld.	  
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2.2	  Synskadade	  musiker	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
I	  detta	  avsnitt	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  den	  blinde	  musikern	  i	  historien,	  samt	  några	  
stora	  namn	  på	  synskadade	  i	  musikvärlden.	  Denna	  presentation	  ser	  jag	  som	  viktig	  för	  att	  
skapa	  förståelse	  för	  uppsatsens	  utgångspunkter.	  

2.2.1	  Synskadade	  musiker	  från	  antiken	  till	  nutid	  
Den	  blinda	  musikern	  är	  en	  mytisk	  figur	  i	  historien.	  I	  antikens	  Grekiska	  teater	  och	  
mytologi	  är	  oftast	  de	  gudomliga	  musikerna	  och	  
oraklerna	  blinda.	  Homeros,	  som	  enligt	  vad	  
traditionen	  säger	  också	  var	  blind,	  presenterar	  i	  
sin	  Odyssé	  trubaduren	  Dimodokos.	  Homeros	  
skriver	  om	  Dimokodos	  att	  Musan	  hade	  tagit	  
bort	  hans	  syn	  och	  istället	  gett	  honom	  en	  mjuk	  
och	  gudomlig	  röst.	  Han	  var	  kungens	  Alkinos	  
trubadur	  och	  sjöng	  med	  sin	  kithara	  om	  
Odysseus	  äventyr	  i	  det	  Trojanska	  kriget,	  utan	  
att	  veta	  att	  främlingen	  som	  han	  fick	  gråta	  (med	  
sin	  sång)	  i	  kungens	  närvaro	  var	  Odysseus	  själv	  
(Homeros,	  1988).	  Apollo	  var	  gud	  till	  både	  
ljuset	  och	  musiken.	  Sådana	  figurer	  som	  
Homeros’	  Dimodokos	  finns	  det	  överallt	  i	  
världens	  urgamla	  traditioner	  (Kakridis,	  1986).	  	  
	  
Inom	  både	  den	  ortodoxa	  och	  den	  katolska	  
kristna	  traditionen	  är	  sankta	  Cecilia	  av	  Italien	  
skyddshelgon	  för	  blinda	  och	  för	  musiker	  (St	  
Cecilia	  Catholic	  school	  hemsida).	  
	  
Att	  tjäna	  kungen	  som	  musiker	  var	  ett	  traditionellt	  yrke	  för	  de	  blinda	  i	  antikens	  Kina.	  I	  
Japan	  finns	  det	  fortfarande	  Heike	  Biwa-‐teater,	  vilket	  är	  en	  mer	  än	  2000	  år	  gammal	  
musikteater	  tradition	  som	  inte	  använder	  skrivna	  texter.	  Teatern	  består	  av	  resande	  
musiker	  som	  också	  kallas	  för	  blinda	  präster	  (The	  Cambridge	  History	  of	  Japan,	  1990).	  
	  
Senare	  i	  historien	  finns	  exempel	  på	  många	  skickliga	  synskadade	  musiker	  inom	  all	  sorts	  
musik.	  I	  Ukraina	  (1800-‐1930)	  fanns	  det	  en	  stark	  tradition	  som	  kallades	  för	  Kobzarstvo	  
som	  bestod	  av	  kringvandrande	  minstrels,	  dvs.	  trubadurer.	  De	  var	  uppdelade	  i	  två	  
grupper	  beroende	  på	  de	  instrument	  som	  spelades,	  kobzars	  spelade	  bandura	  och	  lirnyks	  
spelade	  lira.	  Det	  var	  en	  tradition	  att	  synskadade	  barn	  tränades	  till	  att	  bli	  musiker	  
eftersom	  de	  hade	  svårt	  att	  försörja	  sig	  inom	  andra	  yrken,	  och	  att	  de	  var	  väldigt	  duktiga	  
på	  musik.	  Ändå	  gjorde	  Josef	  Stalin	  sitt	  bästa	  för	  att	  döda	  den	  här	  traditionen	  och	  
mördade	  många	  av	  dessa	  musiker	  (Welcome	  to	  Poltava,	  2007-‐2015).	  	  	  
	  
I	  medeltidens	  Irland	  fanns	  det	  en	  liknande	  tradition	  med	  folkmusiker.	  De	  mest	  kända	  
musikerna	  i	  denna	  tradition	  är	  Turlugh	  O’	  Carolan.	  Han	  var	  den	  siste	  i	  en	  väldigt	  lång	  
tradition	  av	  Irländska	  folkmusiker	  som	  spelade	  harpa.	  Han	  komponerade	  bl.a.	  Carolan	  
Concerto	  vilken	  är	  populär	  än	  idag	  (The	  Free	  Dictonary	  u.å.).	  
	  

Figur	  1.	  Bild	  på	  Saint	  Cecilia,	  
Målning	  av	  Guido	  Reni,	  1606,	  Italien.	  

Photo	  som	  är	  hämtat	  från	  Wikipedia	  är	  utan	  
upphovsrätt	  och	  kan	  fritt	  användas.	  
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Under	  första	  halvan	  av	  1900-‐talet	  var	  de	  flesta	  pianostämmare	  i	  Frankrike	  och	  England	  
blinda.	  Att	  spela	  orgel	  var	  också	  ett	  vanligt	  yrke	  för	  blinda	  (Sacks,	  2007).	  Även	  i	  Sverige	  
fanns	  det	  en	  skola	  för	  blinda	  pianostämmare.	  
	  
I	  USA	  fanns	  under	  större	  delen	  av	  1900-‐talet	  en	  tradition	  med	  blinda	  afroamerikanska	  
bluesgitarrister	  som	  ofta	  lade	  till	  “blind”	  till	  sina	  namn,	  exempelvis	  ”Blind	  Blake,	  mannen	  
som	  kunde	  få	  gitarren	  låta	  som	  en	  piano!”	  och	  Blind	  Lemon	  Jefferson.	  De	  flesta	  av	  dem	  
var	  gatumusiker.	  Det	  var	  deras	  försörjning	  och	  de	  brukade	  ha	  ett	  litet	  barn	  med	  som	  
vägledare	  och	  de	  belånade	  en	  del	  av	  pengarna	  de	  tjänade.	  Det	  var	  anledningen	  till	  att	  
Ray	  Charles	  aldrig	  ville	  spela	  gitarr,	  han	  ville	  inte	  likna	  en	  tiggare	  (Charles	  &	  Ritz	  (1978).	  
Andra	  stora	  namn	  bland	  USA:s	  blinda	  musiker	  är	  gitarristen	  Jeff	  Healey	  och	  pianisterna	  
och	  tonsättarna	  Art	  Tatum	  och	  Stevie	  Wonder.	  Moondog	  (Luis	  Thomas	  Hardin)	  är	  också	  
en	  stor	  och	  speciell	  figur	  för	  både	  sin	  musik	  och	  sitt	  sätt	  att	  leva	  (Davis,	  1978).	  
	  
Thomas	  Bethune	  (Green)	  som	  var	  känd	  som	  Blind	  Tom	  (1849-‐1908),var	  blind	  från	  
födelsen	  och	  var	  köpt	  som	  slav	  av	  Bethune	  familjen	  i	  Colombus,	  USA.	  Han	  var	  otrolig	  
musikaliskt	  begåvad	  och	  utvecklade	  ett	  musikaliskt	  minne	  som	  kan	  jämföras	  med	  
Mozarts.	  Redan	  från	  tonåren	  spelade	  han	  pianokonserter	  för	  stor	  publik.	  Hans	  repertoar	  
innehöll	  verk	  av	  alla	  stora	  tonsättare	  av	  Europa	  (Bach,	  Beethoven,	  Chopin,	  List	  etc.),	  
egna	  improvisationer	  på	  kända	  operas,	  ballader	  samt	  egna	  kompositioner.	  Han	  kunde	  
framföra	  svåra	  klassiska	  pianostycken	  efter	  att	  bara	  hört	  dem	  en	  gång,	  recitera	  och	  
sjunga	  poesi	  på	  många	  olika	  språk,	  upprepa	  långa	  tal	  och	  med	  munnen	  härma	  naturens	  
olika	  ljud,	  maskiners	  ljud	  och	  många	  olika	  musikaliska	  instrumentens	  ljud	  (The	  new	  
Grove	  Dictionary	  of	  Music,	  1978).	  
	  
Den	  spanska	  musikern	  och	  kompositören	  Joaquín	  Rodrigo	  (1901-‐1999)	  har	  bland	  annat	  
skrivit	  det	  mest	  spelade	  gitarrkonserten,	  Concierto	  de	  Aranjuez.	  Han	  skrev	  konserten	  
själv	  med	  hjälp	  av	  Brailles	  musikpunktskrift	  system	  (The	  new	  Grove	  Dictionary	  of	  Music,	  
1978).	  Den	  puertoricanske	  gitarristen	  och	  trubaduren	  Jose	  Feliciano	  är,	  sedan	  70-‐talet,	  
och	  fortfarande	  när	  detta	  arbete	  skrivs,	  känd	  i	  hela	  världen	  som	  en	  mycket	  skicklig	  
gitarrist	  och	  sångare	  (Feliciano	  Enterprises	  2009-‐2014).	  Vidare	  är	  den	  italienska	  
tenoren	  Andrea	  Bocelli	  inspelningar	  en	  av	  de	  mest	  sålda	  skivorna	  av	  alla	  klassiska	  
sångares	  inspelningar	  (Encyclopedia	  Britannica	  2015).	  

Johan	  Sebastian	  Bach	  (1675-‐1750)	  förlorade	  gradvis	  synen	  fram	  till	  fem	  år	  innan	  han	  
avled.	  Då	  genomgick	  han	  två	  ögonoperationer	  för	  att	  bota	  sin	  synskada.	  Första	  
operationen	  misslyckades	  och	  hans	  syn	  blev	  ännu	  sämre.	  Den	  engelska	  ögonläkaren	  
John	  Taylor	  gjorde	  ytterligare	  operation	  som	  också	  misslyckades.	  Resultatet	  blev	  att	  
Bach	  förlorade	  synen	  helt.	  Ändå	  skriver	  Johann	  Nikolaus	  Forkel	  (1802)	  i	  biografin	  om	  
Bach	  att	  under	  de	  sista	  tio	  dagarna	  i	  sitt	  liv	  återfick	  Bach	  mirakulöst	  synen	  och	  kunde	  se	  
klart.	  

Louis	  Braille,	  (1809-‐1852),	  den	  berömda	  fransk	  blindlärare	  som	  skapade	  Brailleskriften	  
(punktskrift),	  var	  en	  mycket	  skicklig	  musiker	  och	  professionell	  organist	  (Louis	  Brailles	  
School,	  u.a.).	  
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I	  Sverige	  idag,	  finns	  bandet	  de	  Synliga,	  som	  består	  av	  endast	  blinda	  musiker	  som	  alla	  är	  
mycket	  skickliga	  och	  spelar	  nästan	  all	  sorts	  musik	  på	  beställning	  (Synliga,	  2012).	  

2.2.2	  Synskadade	  musiker	  och	  den	  klassiska	  gitarren	  
Antalet	  synskadade	  klassiska	  gitarrister	  är	  ganska	  litet	  jämfört	  med	  dem	  som	  spelar	  
andra	  instrument	  som	  till	  exempel	  fiol	  eller	  piano.	  När	  det	  gäller	  andra	  gitarrister	  inom	  
exempelvis	  folkmusik,	  blues	  eller	  trubadurmusiker,	  blir	  antalet	  synskadade	  gitarrister	  
mycket	  större	  (Francis	  Davis,	  1978).	  Det	  kan	  bero	  på	  den	  klassiska	  musikens	  och	  
därmed	  gitarrspelets	  komplexitet	  samt	  på	  svårigheten	  att	  undervisa.	  Här	  har	  läraren	  ett	  
stort	  ansvar.	  Dessa	  faktorer	  kan	  också	  förklara	  varför	  seende	  klassiska	  gitarrister	  är	  så	  
beroende	  av	  synen	  för	  att	  titta	  på	  greppbrädan	  i	  jämförelse	  med	  andra	  instrumentalister	  
och	  också	  varför	  de	  har	  rykte	  om	  sig	  att	  vara	  de	  sämsta	  på	  att	  läsa	  noter	  prima	  vista:	  
’’när	  det	  gäller	  prima	  vista-‐förmågan	  hos	  ”en	  professionell	  klassisk	  konsertgitarrist,	  så	  
ligger	  den	  ungefär	  på	  samma	  nivå	  som	  medelvärdet	  för	  en	  första	  års	  fiolelev	  på	  en	  
musikhögskola!	  säger	  John	  Williams	  ”	  (Guitar	  review	  magazine,	  1991).	  	  
	  
Icke	  desto	  mindre	  finns	  det	  ett	  antal	  synskadade	  
klassiska	  gitarrister	  som	  lyckades	  få	  en	  bra	  
undervisning	  och	  som	  därmed	  blivit	  mycket	  skickliga.	  
Till	  exempel	  är	  den	  rumänska	  klassiska	  gitarristen	  
Ioanna	  Gandrabur	  idag	  en	  av	  världens	  bästa.	  Hon	  
spelar	  konserter	  över	  hela	  världen	  och	  har	  också	  
spelat	  in	  en	  del	  av	  sin	  musik	  (Gandrabur,	  2009).	  
	  
Den	  stora	  spanska	  kompositören,	  gitarristen	  och	  
pianisten	  Fransisco	  Tárrega	  (1852	  –	  1909)	  anses	  som	  
den	  moderna	  klassiska	  gitarrens	  ”fader”.	  Han	  hade	  en	  
allvarlig	  synskada	  sedan	  barndomen	  (Herrera,	  2004).	  
	  

Den	  legendariska	  spanska	  klassiska	  gitarristen	  
Antonio	  Jiménez	  Manjón	  var	  känd	  som	  en	  virtuos	  både	  
i	  Spanien	  och	  Sydamerika	  och	  hans	  
gitarrkompositioner	  har	  fortfarande	  sin	  plats	  inom	  
den	  klassiska	  gitarrens	  repertoar	  (Herrera,	  2004).	  

2.3	  Om	  minne,	  koncentration	  och	  kreativitet	  i	  undervisningssammanhang	  för	  
synskadade	  
I	  detta	  avsitt	  presenteras	  litteratur	  om	  begreppen	  minne,	  koncentration	  och	  kreativitet.	  
Dessa	  tre	  begrepp	  ser	  jag	  som	  centrala	  när	  det	  gäller	  musik-‐	  och	  gitarrstudier.	  	  

2.3.1	  Minnets	  betydelse	  för	  synskadades	  lärande	  
Enligt	  den	  grekiska	  mytologin	  musernas	  (konstens	  gudinnor)	  mor	  var	  Mimosini	  
(minnet)	  (Pentzikis,	  1970).	  Vetenskapligt	  har	  det	  visat	  sig	  att	  minnet	  beror	  på	  
synapsernas	  funktion,	  vilket	  alltså	  är	  av	  vikt	  vid	  inlärning	  av	  musik.	  Med	  benämningen	  
synapser	  menas	  sättet	  på	  vilket	  hjärncellerna	  relaterar	  till	  varandra.	  Det	  är	  det	  som	  är	  
viktig	  vid	  inlärning,	  inte	  själva	  cellerna.	  Följaktligen	  är	  det	  möjligt,	  med	  medvetet	  
underbyggd	  undervisning	  i	  musik	  som	  respekterar	  synapsernas	  funktion,	  att	  ta	  till	  vara	  
alla	  redskap	  hos	  eleverna	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  bli	  bra	  musiker	  (Ekman,	  u.a.).	  	  Däremot	  

Figur	  2.	  Ritning	  av	  Antonio	  Manjon,	  
publicerat	  i	  ”La	  illustration	  Española	  y	  
Americana”,	  den	  8e	  december	  1988.	  

Ritningen	  som	  är	  hämtat	  från	  
Wikipedia	  är	  utan	  upphovsrätt	  och	  

kan	  fritt	  användas.	  
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förklarar	  det	  inte	  varför	  elever	  med	  exempelvis	  perfekt	  absolut	  och	  relativt	  gehör,	  prima	  
vista-‐förmåga	  som	  tillåter	  dem	  läsa	  vilken	  musik	  som	  helst	  och	  perfekt	  
instrumentteknik,	  inte	  kan	  musicera	  vackert	  (Sacks,	  2007).	  	  
	  
Det	  finns	  enligt	  Cardoso	  (2006)	  huvudsakligen	  fyra	  olika	  slags	  minnen	  som	  en	  elev	  kan	  
använda	  för	  att	  lära	  sig	  ett	  stycke	  utantill:	  
	  
− Hörselminne:	  Att	  minnas	  hur	  stycket	  låter,	  melodi,	  ackord,	  rytm,	  samt	  timbre	  

(klangfärg).	  
− Kinestetiskt	  minne:	  Att	  minnas	  taktilinformation,	  dvs.	  hur	  det	  känns	  när	  fingrarna	  

rör	  sig,	  trycker	  på	  strängarna	  och	  hur	  resten	  av	  kroppen	  rör	  sig.	  
− Visuellt	  minne:	  För	  gitarristen	  betyder	  det	  att	  minnas	  hur	  händerna	  rör	  sig	  på	  

instrumentet,	  det	  vill	  säga	  att	  gitarristen	  sitter	  utan	  instrument	  och	  föreställer	  sig	  sin	  
vänsterhands	  fingersättningar	  och	  högerhandens	  anslag,	  samt	  hur	  hela	  armarna	  och	  
kroppen	  i	  övrigt	  rör	  sig.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  gitarristen	  är	  synskadad	  eller	  inte	  
eftersom	  många	  mästare:	  Pepe	  Romero	  (2012)	  Aaron	  Seerer	  (1990)	  Joseph	  Urshalmi	  
(2006)	  och	  Jorge	  Cardoso	  föreslår	  att	  man	  i	  alla	  fall	  ska	  blunda	  för	  att	  öva	  på	  det	  här.	  

− Strukturellt	  minne:	  Det	  handlar	  om	  att	  kunna	  analysera	  stycket	  teoretiskt	  och	  att	  
lära	  sig	  analysen	  utantill	  (Cardoso,	  2006).	  

Var	  och	  ett	  av	  dessa	  minnen	  har	  sitt	  karakteristiska	  kännetecken	  när	  de	  används	  av	  
musikelever,	  skriver	  Cardoso	  (2006).	  De	  klassiska	  gitarrmästarna	  Aaron	  Seerer	  och	  
Joseph	  Urshalmi	  föreslår	  att	  en	  gitarrist	  skulle	  behöva	  memorera	  ett	  musikstycke	  på	  alla	  
de	  beskrivna	  sätten	  för	  att	  ”försäkra”	  stycket	  vid	  uppspelningen,	  för	  att	  förstå	  musiken	  
på	  ett	  ”gitarristiskt”	  sätt	  och	  för	  att	  öva	  musikaliteten	  (Seerer,	  1990;	  Urshalmi,	  2006).	  	  
	  
Nybörjare	  använder	  en	  eller	  en	  kombination	  av	  flera	  av	  dessa	  sätt.	  För	  att	  undvika	  den	  
oönskade	  situationen	  när	  eleven	  spelar	  fingersättningar	  istället	  för	  musik,	  är	  det	  logiskt	  
att	  börja	  med	  övningar	  som	  övar	  både	  hörsel	  och	  kinestetiskt	  minne.	  För	  att	  träna	  
hörselminnet	  är	  det	  bra	  att	  lära	  sig	  enkla	  melodier	  i	  början,	  men	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  
lära	  sig	  gehörs	  alfabet,	  alltså	  intervallerna.	  Följaktligen	  skulle	  läraren	  kunna	  använda	  
gitarrövningar	  som	  tränar	  inlärningen	  av	  intervallerna.	  Alla	  dessa	  olika	  minnen	  är	  mer	  
utvecklade	  hos	  synskadade	  människor,	  men	  hörselminnet	  och	  det	  kinestetiska	  (taktila)	  
minnet	  är	  särskilt	  utvecklat.	  Den	  visuella	  minne	  som	  beskrivits	  ovan,	  finns	  också	  med	  
för	  att	  det	  bara	  handlar	  om	  att	  visualisera	  fingrarnas	  rörelse	  och	  för	  att	  det	  inte	  är	  
nödvändigt	  att	  kunna	  se	  dem	  (Cardoso,	  2006).	  Följaktligen	  är	  det	  bra	  och	  samtidigt	  
lättare	  att	  träna	  bra	  gehör	  hos	  synskadade,	  eftersom	  de	  kommer	  att	  lära	  sig	  en	  stor	  del	  
av	  sin	  repertoar	  på	  gehör,	  oavsett	  om	  de	  kommer	  att	  lära	  sig	  läsa	  noter	  eller	  inte.	  

2.3.2	  Skrivandet	  som	  hjälpmedel	  till	  minnet.	  
Sokrates,	  i	  Platons	  dialog	  Faidros,	  berättar	  för	  sin	  elev	  Faidros	  en	  kort	  historia	  om	  
skrivandets	  uppfinning.	  Där	  uttrycker	  Sokrates	  allvarliga	  reservationer	  mot	  
skrivkonsten.	  Han	  kallar	  den	  ett	  mekaniskt,	  omänskligt	  sätt	  att	  behandla	  kunskap,	  vilket	  
i	  slutändan	  kommer	  att	  fördärva	  minnet	  och	  göra	  det	  svårt	  för	  människorna	  att	  leva	  
tillsammans	  (Platon,	  1993).	  Ändå	  använder	  Platon	  skrivandet	  för	  att	  berätta	  om	  faran	  
med	  skrivandet,	  och	  just	  därför	  är	  det	  kanske	  bra	  att	  inte	  förkasta	  det	  i	  
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musikundervisningen.	  Punktskriftspartitur	  och	  inspelade	  lektioner	  kan	  sålunda	  ses	  som	  
hjälpmedel	  i	  gitarrundervisning	  för	  synskadade.	  
	  
Louis	  Braille	  (1809-‐1852	  Frankrike)	  som	  utvecklade	  punktskriftsystemet	  för	  
synskadade,	  och	  som	  fortfarande	  används	  än	  idag	  över	  hela	  världen,	  har	  också	  utvecklat	  
ett	  motsvarande	  system	  för	  att	  skriva	  noter	  (Louis	  Brailles	  School	  u.å.).	  En	  stor	  del	  av	  
musiklitteraturen	  har	  skrivits	  enligt	  det	  systemet	  liksom	  också	  en	  ganska	  liten	  del	  av	  
den	  klassiska	  gitarrens	  repertoar.	  Icke	  desto	  mindre	  finns	  det	  idag	  dataprogram	  som	  
kan	  översätta	  tryckta	  noter	  (svartskrift	  på	  synskadades	  vardagsspråk)	  till	  
musiknotation	  med	  punktskrift.	  	  
	  
För	  att	  memorera	  sin	  repertoar,	  brukar	  den	  framgångsrika	  klassiska	  gitarristen	  Ioanna	  
Gandrabur	  använda	  ett	  dataprogram	  som	  översätter	  svartskrifts	  partitur	  (seende	  
personens	  vanliga	  partitur)	  till	  punktskriftsnoter	  (Brailles	  musiknotation).	  Hon	  läser	  en	  
eller	  flera	  takter	  med	  handen	  och	  sedan	  spelar	  hon	  på	  gitarren	  (Gandrabur,	  2010).	  Det	  
här	  är	  en	  teknik	  som	  många	  mästare	  även	  rekommenderar	  hos	  seende	  elever,	  alltså	  att	  
läsa	  musiken	  först	  utan	  instrument	  och	  sedan	  spela	  det	  på	  instrumentet.	  Med	  denna	  
teknik	  tränar	  gitarristen	  alla	  typer	  av	  minnen	  (Classical	  Guitar,	  u.å.).	  
	  
Den	  japanska	  klassiska	  pianostjärnan	  Nobujuki	  Tjujii	  (2013),	  som	  i	  skrivande	  stund	  är	  
20	  år	  gammal,	  kunde	  läsa	  punktskriftnoter	  från	  7	  års	  ålder,	  men	  senare	  upptäckte	  han,	  
för	  att	  kunna	  memorera	  repertoaren,	  att	  det	  fungerade	  bättre	  och	  gick	  snabbare	  för	  
honom	  att	  ha	  en	  kompis	  som	  spelade	  takt	  efter	  takt	  medan	  han	  lyssnade	  och	  upprepade.	  	  

2.3.3	  Uppmärksamhetens	  och	  koncentrationens	  betydelse	  för	  synskadades	  lärande	  
Ordet	  koncentration	  består	  av	  -‐kon-‐	  (med,	  plus)	  och	  –centrum-‐.	  På	  grekiska	  är	  
etymologin	  det	  samma:	  -‐Sin-‐	  (med,	  plus)	  och	  –kentrosi-‐	  (till	  centrum)	  =	  Sinkentrosi	  
(Συνγκέντρωση)	  (Stamatakos,	  1999b).Det	  är	  intressant	  att	  i	  båda	  fallen	  betyder	  ordet	  
att	  fokusera	  på	  något	  och	  att	  människor	  samlas	  i	  ett	  gemensamt	  syfte.	  Hur	  ska	  vi	  tolka	  
det?	  Vilket	  är	  centrum?	  Och	  vad	  är	  det	  som	  ingår	  i	  detta	  centrum?	  	  	  
	  
Målet	  är	  att	  en	  elev	  i	  musik	  och	  gitarrspel	  ska	  öka	  sin	  koncentration	  genom	  olika	  slags	  
övningar	  (Cardoso,	  2006;	  Romero,	  2012).	  Gitarrspel	  och	  musik	  kan	  inte	  skiljas	  från	  
resten	  av	  livet.	  Christopher	  Small	  (1977)	  beskriver	  på	  ett	  dramatiskt	  sätt	  i	  sin	  bok	  Music,	  
education,	  society	  västvärldens	  profil	  i	  utbildning,	  vilket	  innebär	  ett	  åtskiljande	  av	  
kunskap	  från	  erfarenhet.	  I	  detta	  sammanhang	  innebär	  det	  att	  skilja	  musiken	  från	  resten	  
av	  livet.	  Med	  andra	  ord	  hänger	  koncentration,	  när	  det	  gäller	  övande	  på	  gitarr	  och	  resten	  
av	  livets	  aktiviteter,	  ihop.	  De	  påverkar	  varandra	  direkt.	  Alltså	  att	  öva	  på	  gitarr	  några	  
timmar	  om	  dagen	  utgör	  en	  del	  av	  dagen.	  Hur	  man	  tänker,	  hanterar	  och	  läser	  problem	  
under	  resten	  av	  dagen	  är	  samma	  procedur	  som	  den	  man	  använder	  sig	  av	  på	  gitarrspelet.	  
På	  så	  sätt	  kan	  övande	  i	  gitarr	  ses	  som	  en	  väg	  att	  lära	  sig	  vem	  man	  är	  (Cardoso,	  2006).	  	  
	  
Vetenskaplig	  forskning	  säger	  att	  vuxna	  människor	  kan	  vara	  uppmärksamma	  på	  ca	  sex	  
till	  elva	  saker	  samtidigt	  (Cardoso,	  2006).	  Uppmärksamhet	  är	  dock	  inte	  detsamma	  som	  
koncentration.	  När	  en	  elev	  ska	  lära	  sig	  en	  gitarrläxa	  ska	  den	  koncentrera	  sig	  bara	  på	  en	  
sak	  i	  taget.	  Att	  sjunga	  och	  memorera	  melodin	  är	  en	  sak,	  att	  memorera	  fingersättningar	  
en	  annan,	  att	  lära	  fingrarna	  spela	  musiken	  på	  instrumentet	  en	  tredje	  och	  så	  vidare.	  Det	  
betyder	  inte	  att	  varje	  moment	  ska	  övas	  som	  om	  det	  vore	  oberoende	  av	  de	  andra,	  utom	  
att	  momenten	  skall	  sättas	  i	  centrum(Cardoso,	  2006).	  	  
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Efter	  att	  en	  elev	  har	  repeterat	  de	  olika	  komponenterna	  ett	  tag	  och	  en	  vana	  byggts	  upp,	  
börjar	  dessa	  komponenter	  bli	  oberoende	  av	  direkt	  uppmärksamhet	  och	  då	  kan	  eleven	  
börja	  bygga	  en	  helhet.	  Under	  den	  tiden	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  eleven	  repeterar	  rätt,	  
därför	  att	  alla	  misstag	  också	  lärs	  in.	  Om	  exempelvis	  ett	  moment	  spelas	  fem	  gånger	  fel	  
och	  en	  gång	  rätt,	  då	  går	  eleven	  fem	  steg	  bakåt	  och	  ett	  framåt	  (Liv,	  1997).	  	  	  

2.3.4	  Att	  vara	  uppmärksam	  och	  medveten	  om	  ens	  sinnen	  
För	  att	  undvika	  misstag	  menar	  Cardoso	  (2006)	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  bygga	  och	  skärpa	  
det	  taktila	  sinnet.	  Det	  görs	  genom	  att	  fokusera	  på	  följande	  taktila	  (känslomässiga)	  
information:	  	  
	  
− Beröring:	  Hur	  det	  känns	  att	  röra	  och	  slå	  på	  strängarna.	  
− Tryck:	  Att	  gitarristen	  skall	  träna	  på	  att	  trycka	  ner	  bara	  så	  mycket	  som	  det	  behövs	  

med	  vänsterhanden	  (för	  högerhandsgitarrister)	  och	  slå	  så	  starkt	  som	  det	  krävs	  för	  
att	  uttrycka	  dynamik	  och	  nyanser.	  

− Kinestetiskinformation:	  Hur	  fingrarna,	  händerna,	  axlarna	  och	  andra	  kroppsdelar	  rör	  
sig.(Cardoso,	  2006)	  

	  
Hörseln	  informerar	  om	  misstag,	  men	  bara	  efter	  att	  det	  har	  skett.	  Synen	  är	  relativt	  
långsam	  för	  att	  föregripa	  misstag	  i	  detta	  fall.	  Dessutom	  blir	  gitarrister	  som	  litar	  på	  synen	  
för	  att	  kontrollera	  sin	  motoriska	  aktivitet	  väldigt	  förvirrade	  när	  de	  spelar	  i	  lokaler	  med	  
olika	  typ	  och	  grader	  av	  belysning	  (Cardoso,	  2006).	  

2.3.5	  Kreativitetens	  betydelse	  för	  blindas	  och	  alla	  musikelevers	  lärande	  
Christopher	  Small	  (1977)	  berättar	  i	  sin	  bok	  Musik,	  education,	  society	  hur	  under	  de	  
senaste	  seklen,	  det	  i	  Europa	  och	  USA	  gradvis	  etablerats	  en	  tradition	  att	  spela	  musik	  som	  
redan	  är	  komponerad	  och	  skriven,	  utan	  möjligheten	  att	  ändra	  en	  endaste	  ton.	  På	  så	  vis	  
har	  en	  tradition	  skapats	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  professionella	  musiker	  under	  sin	  livstid	  
aldrig	  komponerar	  ett	  endast	  stycke.	  Denna	  tradition	  är	  unik	  i	  musikens	  historia	  i	  
världen.	  Detta	  händer	  mest	  inom	  den	  klassiska	  musiken,	  där	  musikerns	  kreativitet	  
begränsas	  till	  tolkning	  (Small,	  1977).	  
	  
Läsaren	  borde	  reflektera	  över	  det	  faktum	  att	  de	  som	  skrev	  musik	  som	  vi	  reproducerar	  
idag	  (Bach,	  Mozart,	  Beethoven,	  Chopin	  osv.)	  var	  berömda	  för	  sina	  improvisatoriska	  
skickligheter.	  När	  det	  gäller	  Bach	  skriver	  Forkel	  (1802)	  att	  “his	  improvisation	  was	  even	  
more	  inspired,	  dignified,	  and	  impressive:	  for	  then	  his	  imagination	  was	  untrammeled	  by	  
the	  irksomeness	  of	  expressing	  himself	  on	  paper”(s.	  57).	  
	  

Detta	  betyder	  helt	  enkelt	  att	  Bachs	  bästa	  och	  vackraste	  kompositioner	  är	  borttappade	  på	  
grund	  av	  att	  de	  bara	  var	  improvisationer	  som	  aldrig	  skrevs	  ner.	  Precis	  samma	  gäller	  för	  
de	  flesta	  av	  alla	  stor	  musiker,	  exempelvis	  är	  Carlos	  Garcia	  Tolsa	  (1858-‐1905),	  en	  av	  de	  
största	  gitarrister	  och	  tonsättare	  som	  levde	  i	  Sydamerika.	  Musiken	  som	  Tolsa	  spelade	  
när	  han	  improviserade	  anses	  bättre	  än	  hans	  skrivna	  kompositioner	  (Hildén,	  2004).	  	  
	  
Det	  finns	  ett	  enormt	  antal	  kreativitetsmöjligheter	  för	  den	  klassiska	  gitarristen.	  Tre	  av	  
dessa	  möjligheter	  innebär	  att:	  komponera	  egen	  musik,	  ändra	  och	  variera	  redan	  
komponerad	  musik	  samt	  använda	  gitarrens	  oändliga	  klangfärgsmöjligheter(Cardoso,	  
2010).	  För	  de	  två	  första	  är	  det	  avgörande	  att	  öva	  gehör	  på	  ett	  ”gitarristiskt”	  sätt.	  Målet	  är	  
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att	  kunna	  sjunga	  eller	  tänka	  melodier	  och	  harmonier	  och	  att	  spela	  dem	  samtidigt	  på	  
instrumentet	  (Seerer,	  1990).	  För	  den	  tredje	  möjligheten	  är	  det	  viktigt	  att	  träna	  tekniken	  
att	  få	  olika	  klangfärger	  på	  gitarren.	  Eleven	  ska	  kunna	  tänka	  på	  en	  klang	  och	  kunna	  skapa	  
den	  på	  sitt	  instrument	  (Romero,	  2012).	  På	  så	  sätt	  kan	  en	  elev	  delta	  i	  kreativitetens	  
nöje(Cardoso,	  2006;	  Romero,	  2012).	  

2.4	  Absolut	  gehör	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  forskning	  om	  blinda	  barns	  gehör	  och	  hur	  gehör	  kan	  tränas.	  

2.4.1	  Absolut	  gehör	  hos	  synskadade	  musiker	  
Blinda	  barn	  som	  börjar	  tidigt	  med	  musiklektioner	  har	  en	  stor	  potential	  att	  öva	  in	  och	  
slutligen	  få	  absolut	  gehör,	  skriver	  Sacks	  (2007).	  Det	  beror	  på	  att	  de	  är	  mer	  känsliga	  för	  
att	  höra	  hur	  ett	  instrument	  låter	  och	  lägga	  kännetecken	  på	  minnet.	  Han	  menar	  att	  ”there	  
is	  a	  striking	  association	  of	  absolute	  pitch	  with	  early	  blindness	  (some	  studies	  estimate	  
that	  about	  50	  percent	  of	  children	  born	  blind	  or	  blinded	  in	  infancy	  have	  absolute	  pitch)”	  
(s.	  126).	  

2.4.2	  Att	  träna	  upp	  absolut	  gehör	  
Eftersom	  binda	  barn	  som	  ska	  lära	  sig	  spela	  ett	  musikinstrument	  har	  en	  stor	  potential	  att	  
bygga	  upp	  ett	  absolut	  gehör,	  särskilt	  om	  de	  börjar	  vid	  4-‐6	  års	  ålder	  men	  även	  senare	  
(Sacks,	  2007),	  är	  det	  bra	  att	  uppmuntra	  den	  typen	  av	  lärande.	  Det	  enklaste	  sättet	  att	  
göra	  det	  är	  att	  spela	  leken	  ”nämna	  tonen”	  (Rossning,	  1990).	  Denna	  lek	  innebär	  att	  först	  
spela	  en	  skala	  eller	  några	  toner,	  sedan	  spela	  bara	  en	  ton	  av	  dessa	  och	  därefter	  få	  eleven	  
att	  gissa	  vad	  det	  är	  för	  ton	  som	  spelas.	  Misstag	  kan	  då	  korrigeras	  genom	  att	  jämföra	  fel	  
svar	  med	  det	  rätta.	  
	  
En	  annan	  övning,	  enligt	  Burge	  (1981),	  kan	  vara	  att	  en	  elev	  får	  lyssna	  på	  en	  ton,	  sedan	  
tänka	  tyst	  och	  koncentrera	  sig	  på	  tonen	  och	  därefter	  sjunga	  den.	  På	  så	  sätt	  kan	  läraren	  
först	  lära	  ut	  hela	  C-‐durskalans	  toner	  och	  sedan	  de	  kromatiska	  stegen	  (F#,	  C#,	  G#,	  D#,	  
A#).	  Det	  här	  liknar	  proceduren	  när	  barn	  lär	  sig	  alfabet	  i	  grundskolan.	  Läraren	  eller	  en	  
kamrat	  kan	  spela	  en	  ton	  av	  de	  som	  redan	  är	  lärda	  på	  ett	  instrument	  och	  eleven	  får	  gissa	  
vilken	  ton	  det	  är.	  När	  eleven	  kan	  gissa	  tjugo	  toner	  i	  rad,	  kan	  en	  ny	  ton	  läras	  ut.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  den	  här	  övningen	  görs	  på	  ett	  välstämt	  instrument.	  En	  sätt	  att	  öva	  på	  gitarren	  
är	  att	  först	  sjunga	  en	  av	  skalans	  eller	  melodins	  toner	  och	  sedan	  bekräfta	  dessa	  genom	  att	  
trycka	  på	  motsvarande	  band.	  Misstag	  skall	  korrigeras	  noggrant	  innan	  eleven	  går	  vidare	  i	  
övningen,	  enligt	  Burge.	  	  	  
 
2.4.3	  Absolut	  gehör	  och	  språket	  	  
Om	  en	  lärare	  ska	  undervisa	  i	  absolut	  gehör,	  är	  det	  bra	  att	  tänka	  på	  sambandet	  mellan	  
språk	  och	  absolut	  gehör.	  Det	  gäller	  för	  alla	  barn	  oavsett	  synskada,	  fast	  glöm	  inte	  att	  
potentialen	  hos	  blinda	  är	  i	  stort	  sett	  större.	  Det	  är	  intressant	  hur	  forskningen	  har	  visat	  
att	  absolut	  gehör	  hänger	  ihop	  med	  språk.	  Henthorn	  och	  Dolson	  (2004)	  skriver	  följande:	  
	  

One	  of	  the	  most	  intriguing	  correlations	  occurs	  between	  absolute	  pitch	  and	  
linguistic	  background.	  For	  the	  past	  few	  years,	  Diana	  Deutsch	  and	  her	  
colleagues	  have	  studied	  such	  correlations	  in	  greater	  detail,	  and	  they	  observed	  
in	  a	  2006	  paper	  that	  “native	  speakers	  of	  Vietnamese	  and	  Mandarin	  show	  very	  
precise	  absolute	  pitch	  in	  reading	  lists	  of	  words”;	  most	  of	  these	  subjects	  
showed	  variation	  of	  a	  quarter	  tone	  or	  less.	  Deutsch	  have	  also	  showed	  very	  
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dramatic	  differences	  in	  the	  incidence	  of	  absolute	  pitch	  in	  two	  populations	  of	  
first-‐year	  music	  students:	  one	  at	  the	  Eastman	  School	  of	  Music	  in	  Rochester,	  
New	  York,	  and	  the	  other	  at	  the	  Central	  Conservatory	  of	  Music	  in	  Beijing.	  
(Deutsch,	  Henthorn	  &	  Dolson,	  2004,	  s.	  339)	  

	  
Forskning	  har	  visat	  att	  i	  början	  lär	  sig	  alla	  barn	  melodier	  efter	  absolut	  gehör	  och	  senare	  
byter	  de	  flesta	  till	  relativt	  gehör	  (Sacks,	  2007).	  Det	  beror	  på	  att	  alla	  språk	  i	  västvärlden	  
är	  mer	  eller	  mindre	  omelodiska,	  med	  bara	  små	  musikaliska	  intervaller	  som	  inträffar	  då	  
och	  då.	  Å	  andra	  sidan	  finns	  det	  dialekter	  i	  olika	  regioner	  i	  Asien	  och	  Afrika,	  där	  
bokstäver	  bestäms	  av	  tonhöjd	  och	  där	  ett	  och	  samma	  ljud	  (en	  vokal)	  kan	  vara	  tre	  olika	  
bokstäver	  beroende	  på	  vilken	  tonhöjd	  de	  uttalas	  i.	  I	  de	  här	  regionerna	  är	  absolut	  gehör	  
bland	  musiker	  mycket	  mer	  vanlig,	  vilket	  visas	  i	  följande	  citat:	  
	  

For	  students’	  musical	  training	  between	  ages	  4	  and	  5,”	  they	  wrote,	  
approximately	  60%	  of	  the	  Chinese	  students	  met	  the	  criterion	  for	  absolute	  
pitch,	  while	  only	  about	  14%	  of	  the	  US	  non	  tone	  language	  speakers	  met	  the	  
criterion.”	  For	  those	  who	  had	  begun	  musical	  training	  at	  age	  six	  or	  seven,	  the	  
numbers	  in	  both	  groups	  were	  correspondingly	  lower,	  about	  55	  percent	  and	  6	  
percent.	  And	  for	  students	  who	  had	  begun	  musical	  training	  later	  still,	  at	  age	  
eight	  or	  nine,	  roughly	  42%	  of	  the	  Chinese	  students	  met	  the	  criterion	  while	  
none	  of	  the	  US	  non	  tone	  language	  speakers	  did	  so.	  There	  were	  no	  differences	  
between	  genders	  in	  either	  group.	  This	  striking	  discrepancy	  led	  Deutsch	  et	  al.	  
to	  conjecture	  that	  if	  given	  the	  opportunity,	  infants	  can	  acquire	  AP	  as	  a	  feature	  
of	  speech,	  which	  can	  then	  carry	  over	  to	  music.	  For	  speakers	  of	  a	  non	  tonal	  
language	  such	  as	  English,	  they	  felt,	  the	  acquisition	  of	  AP	  during	  music	  training	  
is	  analogous	  to	  learning	  the	  tones	  of	  a	  second	  language.	  (Deutsch,	  Henthorn,	  
Marvin	  &	  Shuai	  Xu,	  2006,	  s.	  720)	  

2.5	  Några	  betydande	  synskadade	  personers	  erfarenheter	  och	  åsikt	  angående	  
pedagogik	  
Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  betona	  och	  förklara	  för	  föräldrar,	  lärare	  och	  kamrater	  till	  blinda	  
och	  synsvaga	  att	  den	  enda	  rätta	  pedagogik	  är	  den	  som	  tränar	  och	  förbereder	  dem	  till	  att	  
leva	  som	  alla	  andra	  människor.	  Den	  största	  faran	  ligger	  i	  att	  överbeskydda	  och	  inte	  
uppmuntra	  kreativitet	  hos	  blinda	  barn.	  Så	  säger	  bland	  annat	  Jacques	  Lusseyran	  (1971)	  
och	  Ray	  Charles	  (1978).	  Enligt	  den	  mycket	  populäre	  blinda	  gitarristen	  José	  Feliciano,	  är	  
det	  inget	  handikapp	  att	  vara	  blind:	  	  
	  

I	  was	  born	  blind	  with	  glaucoma	  in	  Puerto	  Rico.	  But	  I	  don’t	  think	  of	  my	  
situation	  as	  a	  disability,	  like	  a	  lot	  of	  people	  think.	  I	  think	  mental	  retardation	  is	  
a	  disability,	  or	  if	  you’re	  incapacitated	  physically,	  but	  being	  blind	  is	  not	  a	  
disability,	  you	  just	  go	  and	  realize	  that	  you	  have	  to	  live	  in	  a	  sighted	  society	  and	  
of	  course	  you	  adapt	  to	  whatever	  situation	  you’re	  in	  (Feliciano,	  2011).	  

	  
En	  noggrann	  observation	  av	  blinda	  musiker,	  samt	  en	  reflektion	  över	  det	  som	  redan	  har	  
skrivits	  i	  den	  här	  uppsatsen,	  kan	  visa	  att	  när	  det	  gäller	  musik	  är	  det	  de	  seende	  
musikerna	  som	  är	  handikappade	  snarare	  än	  de	  blinda.	  Anledningen	  till	  det	  är	  att	  musik	  
främst	  består	  av	  ljud	  och	  följaktligen	  finns	  det	  en	  fördel	  i	  musicerandet	  hos	  de	  som	  är	  
mer	  känsliga	  för	  att	  lyssna,	  minnas	  och	  utarbeta	  akustisk	  information.	  	  
	  
I	  följande	  text	  beskrivs	  några	  betydande	  personers	  åsikt	  angående	  pedagogik	  för	  blinda	  
barn	  och	  följaktligen	  blinda	  musikelever.	  
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2.5.1	  Hellen	  Keller	  

Det	  skulle	  vara	  en	  stor	  miss	  om	  inte	  Hellen	  Keller	  (1889	  –	  1968)	  nämndes	  i	  ett	  arbete	  
som	  det	  här.	  Keller	  är	  en	  legendarisk	  karaktär	  och	  en	  författare	  som	  med	  sitt	  liv	  har	  
inspirerat	  ett	  stort	  antal	  människor	  i	  hela	  världen,	  främst	  blinda	  och	  döva	  (Price,	  2006).	  
På	  grund	  av	  en	  sällsynt	  sjukdom	  tappade	  hon	  
både	  synen	  och	  hörseln	  vid	  19	  månaders	  
ålder.	  Därefter	  följde	  en	  period	  på	  ungefär	  4	  
år	  då	  kommunikationen	  begränsades	  till	  en	  
väldigt	  låg	  nivå.	  Egentligen	  var	  det	  bara	  några	  
gester	  som	  visade	  vad	  hon	  menade	  när	  hon	  
kommunicerade	  med	  andra	  människor	  
(Keller,	  1976).	  Hennes	  familj	  trodde	  först	  att	  
det	  var	  alldeles	  hopplöst	  att	  lära	  henne	  
någonting.	  Familjen	  anställde	  dock	  Anne	  
Sullivan,	  en	  utbildad	  pedagog	  för	  blinda	  och	  
döva	  som	  själv	  hade	  en	  allvarlig	  synskada.	  På	  
några	  månader	  klarade	  Anne	  Sullivan	  av	  att	  
lära	  ut	  handflatans	  alfabet	  till	  Keller	  och	  det	  
blev	  början	  till	  hennes	  nya	  liv.	  Keller	  
studerade	  litteratur	  vid	  universitet,	  lärde	  sig	  
sex	  språk,	  blev	  en	  internationellt	  känd	  
författare	  och	  en	  symbol	  för	  hopp	  och	  styrka	  
för	  blinda	  och	  döva	  i	  hela	  världen.	  	  Hon	  lärde	  
sig	  också	  prata,	  vilket	  många	  läkare	  ditintills	  
hade	  trott	  var	  omöjligt	  för	  någon	  som	  inte	  hör	  (Price,	  2006).	  

När	  Sullivan	  kom	  i	  kontakt	  med	  Keller	  och	  tog	  de	  första	  stegen	  mot	  kommunikation	  med	  
henne,	  stötte	  hon	  på	  ett	  stort	  hinder,	  vilket	  var	  bristen	  på	  disciplin.	  På	  grund	  av	  Kellers	  
problem	  sa	  aldrig	  hennes	  familj	  nej	  till	  henne	  så	  hon	  fick	  göra	  som	  hon	  ville.	  Det	  var	  
efter	  en	  lång	  kamp	  som	  Sullivan	  lyckades	  lära	  ut	  lite	  disciplin,	  utan	  att	  stuka	  henne.	  Hon	  
kunde	  på	  så	  sätt	  bryta	  Hellens	  egocentricitet.	  Bara	  efter	  det	  blev	  det	  möjligt	  för	  Sullivan	  
att	  lära	  ut	  handflatans	  alfabet	  till	  henne	  (Keller,	  1976).	  Det	  här	  har	  också	  presenterats	  
mycket	  bra	  i	  filmen	  The	  miracle	  worker	  (Gibson,	  1962),	  en	  film	  baserad	  på	  Kellers	  
biografi.	  
	  
Dörren	  öppnades	  när	  Sullivan	  en	  dag	  hällde	  kallt	  vatten	  från	  husets	  vattenpump	  i	  
Kellers	  hand	  och	  skrev	  ordet	  vatten	  med	  handflatans	  alfabet	  på	  hennes	  andra	  hand.	  Då	  
klarade	  Sullivan	  av	  att	  bygga	  en	  bro	  i	  Kellers	  hjärna	  mellan	  objektens	  begrepp	  och	  det	  
stavade	  ordet	  i	  handen	  (Keller,	  1976).	  På	  samma	  sätt	  skulle	  det,	  som	  ett	  mål	  i	  
musikundervisning	  hos	  blinda,	  kunna	  gå	  att	  koppla	  musikens	  ljud	  med	  teoretisk	  
kunskap.	  
	  
Joshua	  Heifatz,	  en	  stor	  rysk	  violinmästare	  som	  flyttade	  till	  USA,	  har	  spelat	  fiol	  för	  Helen	  
Keller	  och	  har	  bedömt	  att	  Keller	  kunde	  uppskatta	  fin	  musik	  mycket	  mer	  än	  en	  ’’average	  
listener’’.	  Hon	  ansågs	  kunna	  uppfatta	  musik	  genom	  vibrationer	  på	  samma	  sätt	  som	  L.	  V.	  
Beethoven	  efter	  att	  han	  blivit	  döv	  (Price,	  2006).	  

Figur	  3.	  Helen	  Keller	  håller	  en	  Magnolia.	  
Okänd	  fotograf	  cirka	  1920.	  

Photo	  som	  är	  hämtat	  från	  Wikipedia	  är	  utan	  
upphovsrätt	  och	  kan	  fritt	  användas.	  
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2.5.2	  Ray	  Charles	  
Ray	  Charles	  tappade	  synen	  vid	  5	  års	  ålder.	  Han	  sa	  alltid	  att	  allt	  han	  klarade	  att	  göra	  i	  sitt	  
liv	  gjorde	  han	  tack	  vare	  sin	  moders	  pedagogik.	  Hon	  hade	  inte	  gått	  i	  någon	  skola,	  men	  
förstod	  att	  Ray	  borde	  lära	  sig	  att	  stå	  på	  egna	  ben	  (Charles	  &	  Ritz,	  1978).	  	  Han	  berättar	  i	  
sin	  biografi	  att:	  
	  

I	  was	  treated	  as	  a	  normal	  child.	  Fact	  is,	  I	  was	  made	  to	  do	  the	  same	  chores	  I	  had	  
done	  when	  I	  could	  see.	  She	  (my	  mother)	  understood	  what	  most	  of	  our	  
neighbors	  didn’t	  –	  that	  I	  shouldn’t	  grow	  dependent	  on	  anyone	  but	  myself:	  
´´One	  of	  these	  days	  I	  ain’t	  gonna	  be	  here´´,	  she	  kept	  hammering	  inside	  my	  
head.	  Meanwhile	  she	  had	  me	  scrub	  floors,	  chop	  wood,	  wash	  clothes,	  and	  play	  
outside	  like	  all	  the	  other	  children.	  She	  made	  sure	  I	  could	  wash	  and	  dress	  
myself.	  And	  her	  discipline	  didn’t	  stop	  her	  because	  I	  was	  blind.	  She	  wasn’t	  
about	  to	  let	  me	  go	  with	  my	  foolishness.	  Some	  of	  the	  neighbors	  gave	  mama	  a	  
hard	  time.	  They	  got	  on	  her	  case	  when	  they	  saw	  me	  work	  out	  back	  chopping	  
firewood,	  or	  helping	  her	  in	  the	  house:	  ´´He’s	  blind	  mama	  told	  them,	  not	  stupid.	  
He’s	  lost	  his	  sight,	  not	  his	  mind´´.	  Mama	  was	  looking	  way	  down	  the	  line.	  
(Charles	  &	  Ritz,	  1978,	  s.	  24).	  

	  
Ingen	  får	  lära	  sig	  musik	  gratis,	  dessutom	  är	  priset	  väldigt	  högt.	  Ray	  Charles	  fördel	  var	  att	  
han	  fick	  lära	  sig	  tidigt	  i	  livet	  hur	  han	  skulle	  arbeta	  för	  att	  betala	  ett	  pris:	  
	  

Not	  only	  did	  she	  made	  me	  help	  around	  the	  house,	  she	  made	  certain	  that	  I	  did	  
the	  job	  right:	  One	  day,	  for	  instance,	  she	  told	  me	  to	  scrub	  and	  mope	  the	  floor.	  I	  
thought	  I	  might	  as	  well	  get	  off	  easy,	  so	  I	  skipped	  the	  scrubbing	  part.	  I	  just	  
sloshed	  some	  water	  on	  the	  floor	  and	  moped	  up.	  Mama	  came	  back	  and	  blew	  a	  
fuse,	  I	  mean	  she	  was	  smoking	  with	  anger.	  Made	  me	  do	  the	  whole	  thing	  over	  
again,	  from	  scratch.	  That	  hurt.	  But	  I	  do	  believe	  I	  learned	  something	  ‘bout	  doing	  
a	  job	  right.	  (Charles	  &	  Ritz,	  1978,	  s.	  31).	  

2.5.3	  Jaques	  Lusseyran	  
Jacques	  Lusseyran	  tappade	  synen	  på	  grund	  av	  en	  olycka	  i	  grundskolan.	  Hela	  sitt	  liv	  har	  
han	  varit	  en	  imponerande	  karaktär	  på	  många	  olika	  sätt.	  Under	  andra	  världskriget,	  från	  
och	  med	  17	  års	  ålder,	  och	  i	  många	  år	  ledde	  han	  en	  av	  de	  största	  rörelserna	  inom	  det	  
franska	  motståndet	  mot	  Hitler.	  Han	  var	  också	  författare	  och	  efter	  kriget	  undervisade	  han	  
i	  litteratur	  på	  många	  universitet	  i	  USA	  (Lusseyran,	  1971).	  I	  sin	  självbiografi	  And	  there	  
was	  light	  skriver	  Lusseyran	  att:	  
	  

Det	  enda	  sättet	  att	  bli	  helt	  botad	  från	  att	  vara	  blind,	  och	  jag	  menar	  socialt	  sett,	  
det	  är	  att	  aldrig	  betrakta	  blindhet	  som	  något	  avvikande,	  en	  orsak	  till	  
avsöndring,	  ett	  handikapp.	  Man	  bör	  istället	  anse	  det	  som	  ett	  som	  tillfälligt	  
hinder	  –	  en	  egenhet,	  naturligtvis,	  men	  av	  ett	  slag	  som	  kommer	  att	  övervinnas	  
idag	  eller	  senast	  imorgon.	  Botemedlet	  är	  att	  genast	  utan	  dröjsmål	  kasta	  sig	  ut	  i	  
livet,	  ett	  liv	  som	  är	  lika	  verkligt	  och	  svårt	  som	  för	  alla	  andra.	  (Lusseyran,	  1971,	  
s.	  33,	  översättning	  till	  svenska	  av	  Puck	  Beer).	  

	  
På	  grund	  av	  denna	  syn	  på	  blindhet	  trodde	  Lusseyran	  att	  den	  bästa	  lösningen	  inte	  är	  att	  
skicka	  ett	  blint	  barn	  till	  en	  speciell	  skola	  för	  blinda.	  Han	  trodde	  att	  blinda	  barn	  bör	  
tränas	  att	  överleva	  i	  den	  ”riktiga”	  världen	  liksom	  alla	  andra,	  och	  inte	  begränsas	  i	  en	  
speciell	  skola	  för	  blinda.	  Han	  fortsätter	  skriva	  att:	  
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Det	  finns	  ingen	  större	  olycka	  för	  ett	  barn	  som	  inte	  kan	  se	  än	  föräldrarnas	  
rådlöshet,	  deras	  känsla	  av	  underlägsenhet,	  när	  de	  inbillar	  sig	  eller	  säger	  rent	  
ut	  att	  deras	  barn	  inte	  är	  ”normalt.	  (Lusseyran,	  1971,	  s.	  34)	  
	  
När	  jag	  var	  femton	  var	  jag	  under	  långa	  och	  trista	  eftermiddagar	  tillsammans	  
med	  en	  pojke	  i	  min	  egen	  ålder,	  som	  blivit	  blind	  under	  omständigheter	  liknade	  
mina	  egna.	  Men	  man	  hade	  hindrat	  honom.	  För	  att	  skydda	  honom,	  som	  de	  
uttryckte	  det,	  hade	  de	  avstängt	  honom	  från	  allt	  och	  drivit	  med	  alla	  hans	  försök	  
att	  förklara	  vad	  han	  kände.	  I	  förtvivlan	  och	  med	  hans	  hämnd	  hade	  han	  slutit	  
sig	  inne	  i	  en	  trotsig	  isolering.	  Han	  var	  verkligen	  blind…	  Liknade	  tragedier	  är	  
vanligare	  än	  man	  tror,	  och	  desto	  hemskare	  därför	  att	  de	  i	  varje	  enskilt	  fall	  är	  
möjliga	  att	  undvika.	  Jag	  betonar	  om	  igen:	  För	  att	  undvika	  detta	  är	  det	  
tillräckligt	  om	  de	  seende	  inte	  inbillar	  sig	  att	  deras	  sätt	  att	  uppfatta	  världen	  är	  
den	  enda	  rätta.	  (Lusseyran,	  1971,	  s.	  30)	  

	  
Jag	  har	  valt	  att	  ta	  med	  dessa	  personer	  och	  deras	  relation	  till	  skola	  och	  undervisning	  för	  
att	  jag	  tror	  att	  deras	  synsätt	  och	  erfarenheter	  kan	  hjälpa	  synskadade.	  De	  har	  lyckats	  bra	  i	  
musik	  och	  i	  livet,	  och	  deras	  ord	  är	  värdefulla	  för	  att	  det	  inte	  är	  intellektuella	  teorier,	  utan	  
sprungna	  ur	  deras	  egna	  liv	  och	  erfarenheter.	  Texterna	  finns	  även	  med	  i	  föreliggande	  
studie	  för	  att	  ge	  en	  bild	  av	  blindas	  möjligheter,	  vilket	  är	  relevant	  med	  tanke	  på	  studiens	  
syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

2.6	  Några	  gitarrskolor	  och	  punktskriftsböcker	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  några	  gitarrskolor	  och	  deras	  innehåll	  samt	  några	  böcker	  
med	  noter	  i	  punktskrift.	  När	  det	  gäller	  den	  klassiska	  gitarren	  finns	  det	  ingen	  självlärd	  
gitarrist.	  Andrés	  Segovia	  brukade	  säga	  att	  han	  var	  sin	  egen	  lärare,	  men	  det	  stämmer	  inte	  
för	  han	  tog	  lektioner	  av	  Miguel	  Ljobet,	  en	  elev	  till	  Tárrega	  (Herrera,	  2004).	  Eftersom	  all	  
klassisk	  gitarrundervisning	  i	  princip	  är	  grundad	  på	  en	  eller	  flera	  gitarrskolor	  anser	  jag	  
att	  det	  är	  viktigt	  att	  referera	  till	  gitarrskolor.	  Det	  gör	  jag	  med	  tanke	  på	  att	  många	  av	  
principerna	  för	  lärande	  är	  detsamma	  oavsett	  om	  eleven	  ser	  eller	  inte.	  Gitarrskolorna	  
som	  jag	  refererar	  till	  är	  skrivna	  av	  Jorge	  Cardoso	  (2006),	  Aaron	  Seerer	  (1990),	  Gunnar	  
Liv	  (1997-‐98)	  och	  Joseph	  Urshalmi	  (2006).	  
	  
Cardosos	  (2006)	  bok,	  Ciencia	  y	  método	  de	  la	  téknikaguitarrísica,	  är	  intressant	  för	  denna	  
studie	  då	  materialet	  som	  han	  presenterar	  i	  inledningen	  handlar	  om	  hur	  en	  elev	  skall	  
använda	  teknik	  för	  att	  öva	  på	  noterad	  musik,	  samt	  instruktioner	  om	  hur	  denne	  skall	  
träna	  på	  olika	  tekniska	  moment.	  I	  Seerers	  (1990)	  bok,	  Learning	  the	  Classical	  Guitar	  
(Book	  1,	  2	  &	  3),	  går	  det	  att	  läsa	  om	  hur	  gitarrister	  skall	  träna	  ett	  musikaliskt	  minne,	  det	  
vill	  säga	  hur	  de	  skall	  memorera	  en	  repertoar.	  Liv	  (1997-‐98)	  beskriver	  i	  sina	  böcker,	  
Konsten	  att	  undervisa	  i	  musik,	  bok	  1:	  Allmänt	  Bakgrund;	  bok	  2:	  Att	  lära	  ut;	  bok	  3:	  Konsten	  
att	  öva	  samt	  Introduktion	  till	  gitarrspel,	  bok	  1,	  2,	  3,	  4	  och	  5,	  sin	  pedagogiska	  filosofi.	  Han	  
menar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  ett	  personligt	  sätt	  att	  undervisa	  och	  han	  anser	  att	  en	  lärare	  
skall	  uppmuntra	  en	  elev	  att	  vandra	  i	  musikens	  och	  gitarrens	  väg.	  Urshalmis	  (2006)	  bok:	  
A	  Conscious	  Approach	  to	  Guitar	  Technique	  handlar	  om	  teknik	  från	  bland	  annat	  en	  
medicinsk	  synvinkel	  (vilket	  också	  gäller	  för	  Cardosos	  bok	  som	  är	  både	  musiker	  och	  
läkare).	  
	  
För	  att	  lära	  sig	  läsa	  noter	  i	  punkskrift	  finns	  böckerna:	  Noter	  i	  punkskrift,	  del	  1	  och	  del	  2	  
(Lillbacka	  &	  Backström	  Linderberg,	  2009).	  Det	  är	  två	  böcker	  som	  handlar	  om	  hur	  man	  
noterar	  noter	  i	  punkskrift	  och	  materialet	  i	  böckerna	  är	  skrivet	  både	  i	  punktskrift	  och	  i	  
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svartskrift.	  De	  börjar	  på	  absolut	  nybörjarnivå	  och	  avancerar	  fram	  till	  allt	  eleven	  behöver	  
kunna	  för	  att	  läsa	  och	  skriva	  musiken	  i	  punktskrift.	  Det	  finns	  också	  fem	  gitarrböcker	  på	  
Braille	  (U.	  R)	  som	  elever	  kan	  låna	  från	  det	  svenska	  punktskriftsbiblioteket	  hos	  
myndigheten	  för	  tillgängliga	  medier(mtm,	  2016),	  Études	  mélodiques	  progressives,	  
Escuela	  de	  la	  guitarre	  av	  Matteo	  Carcassi	  (2009)	  är	  en	  av	  dem.	  Den	  är	  en	  mycket	  berömd	  
bok	  i	  den	  klassiska	  gitarrens	  litteratur	  som	  innehåller	  25	  progressiva	  etyder.	  Dessa	  är	  
för	  gitarrister	  på	  mellannivå	  som	  vill	  utveckla	  sin	  teknik	  och	  musikalitet.	  Det	  också	  finns	  
en	  gitarrbok	  i	  punktskrift	  med	  etyder	  av	  Napolen	  Coste	  (2009).	  Dessa	  etyder	  är	  också	  
mycket	  vackra	  menar	  jag.	  Boken	  vänder	  sig	  till	  mer	  avancerade	  elever	  som	  vill	  
vidareutveckla	  sin	  teknik	  och	  musikalitet.	  Kompa	  på	  gitarr!	  [Punktskrift]:	  gehörsinriktad	  
kompskola	  är	  skriven	  av	  Tomas	  Allander	  (1997)	  och	  de	  sex	  böcker	  som	  ingår	  i	  skolan	  
vänder	  sig	  till	  vuxna	  och	  ungdomar	  som	  vill	  lära	  sig	  ackompanjera	  välkända	  sånger.	  
Böckerna	  innehåller	  en	  varierad	  repertoar	  och	  är	  skrivna	  med	  tanke	  på	  att	  öva	  upp	  
gehör	  och	  känsla	  för	  vilka	  ackord	  som	  passar	  till	  en	  viss	  melodi.	  Det	  är	  meningen	  att	  en	  
elev	  ska	  spela	  igenom	  repertoaren	  och	  stegvis	  upptäcka	  hur	  ackord	  och	  melodi	  hänger	  
ihop.	  	  
	  
Vidare	  finns	  boken	  Greppa	  gitarren:	  grunderna	  i	  ackordspel	  på	  gitarrskriven	  av	  Jan-‐Olof	  
Eriksson	  (2008).	  Eriksson	  har	  varit	  klassisk	  gitarrprofessor	  i	  många	  år	  vid	  Piteå	  
musikhögskola.	  Boken	  vänder	  sig	  till	  nybörjare	  och	  visar	  hur	  en	  elev	  kan	  lära	  sig	  
ackompanjera	  på	  gitarr.	  Även	  Gröna	  visboken:	  urval	  och	  redigering	  av	  Tage	  Nilsson	  och	  
Klas	  Ralf	  (1977)	  är	  enligt	  mig	  en	  användbar	  bok	  för	  gitarrister	  som	  innehåller	  en	  
samling	  med	  visor	  utvalda	  och	  arrangerade	  för	  gitarr	  av	  författarna.	  

2.7	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Ordet	  didaktik	  kommer	  från	  de	  grekiska	  orden	  διδάσκω	  (didasko	  =	  att	  undervisa),	  
διδασκαλία	  (didaskalia=	  undervisningen)	  samt	  διδάσκαλος	  (didaskalos	  =	  läraren).	  
Etymologi	  till	  ordet	  didaskalos	  är	  δίδω	  (dido	  =	  att	  ge)ochκάλος	  (kalos	  =	  skönhet),	  vilket	  
blir	  διδάσκαλος	  (didaskalos	  =	  den	  som	  ger	  skönhet,	  läraren)	  (Stamatakos,	  1999a).	  
	  
Så	  (didaskalos)	  benämner	  lärjungarna	  Jesus	  i	  originaltexten	  på	  grekiska,	  i	  det	  nya	  
testamentet.	  Hans	  didaktik	  anses	  av	  många	  som	  en	  modell.	  För	  en	  lärare	  och	  en	  elev	  
innebär	  det	  att	  målet	  med	  att	  undervisa	  är	  att	  nå	  det	  som	  är	  vackert.	  Då	  kan	  proceduren	  
kallas	  för	  undervisning	  (didaskalia).	  Annars,	  enligt	  ordens	  etymologi,	  blir	  det	  ingen	  
undervisning,	  det	  blir	  någonting	  annat,	  eftersom	  målet	  inte	  är	  att	  läraren	  ska	  ge	  eller	  
leda	  till	  skönhet	  (Stamatakos,	  1999a).	  
	  
Med	  tanke	  på	  att	  synskadade	  personer	  har	  en	  märklig	  fördel	  för	  att	  studera	  musik	  
(Sacks,	  2007)	  utgår	  den	  här	  uppsatsen	  från	  de	  tre	  grundläggande	  frågor	  inom	  
didaktiken:	  vad?	  varför?	  och	  hur?	  Enligt	  Werner	  Jank	  och	  Helbert	  Meyer	  (refererad	  i	  
Uljens,	  1997)	  handlar	  didaktiken	  om:	  	  
	  

Vem	  som	  läraren	  ska	  lära.	  Vad	  man	  ska	  lära	  sig.	  När	  man	  ska	  lära	  sig,	  Med	  vem	  man	  ska	  
lära	  sig.	  Var	  man	  skall	  lära	  sig.	  Hur	  man	  ska	  lära	  sig.	  Genom	  vad	  ska	  man	  lära	  sig.	  Varför	  
man	  skall	  lära	  sig.	  För	  vad	  man	  skall	  lära	  sig.	  Didaktik	  innefattar	  alltså	  frågor	  om	  metoder,	  
eftersom	  frågan	  om	  hur	  elever	  ska	  lära	  sig	  är	  främst	  en	  metodisk	  fråga.	  (Uljens,	  1997,	  s.	  
32)	  

Ändå	  skriver	  Uljens	  (1997)	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  sammanfatta	  detta	  till	  en	  bredare	  
förståelse	  av	  didaktik.	  På	  ett	  enkelt	  sätt	  kan	  en	  arbetsdefinition	  formuleras	  på	  följande	  
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sätt:	  Didaktik	  =	  Undervisningens	  och	  inlärningens	  teori	  och	  praktik	  (Uljens,	  1997).	  Han	  
skriver	  också	  att:	  
	  

Ordet	  ”praktik”	  kommer	  från	  grekiskan	  och	  betyder	  ”handling”	  eller	  ’’att	  
göra’’.	  Det	  förutsätter	  två	  saker.	  For	  det	  första	  är	  levnadsförhållanden	  där	  vi	  
verkar	  vara	  ofullkomliga	  och	  att	  man	  kan	  och	  måste	  förbättra	  dessa	  
förhållanden.	  För	  det	  andra	  att	  människor	  kan	  handla	  utgående	  från	  sin	  egen	  
fria	  vilja	  och	  handla	  målmedvetet,	  m.a.o.	  att	  de	  har	  förmågan	  till	  
självförverkligande	  och	  självbestämmande.	  (Uljens,	  1997,	  s.	  32)	  

	  
Arbetssätt	  med	  synskadade	  elever	  är	  centralt	  i	  föreliggande	  studie	  och	  hela	  uppsatsen	  
kan	  anses	  som	  didaktisk.	  Förslag	  som	  beskrivs	  på	  arbetssätt	  har	  att	  göra	  mest	  med	  
”vad?”,	  den	  första	  av	  de	  tre	  didaktiska	  frågor,	  med	  ”hur?”	  eftersom	  övningarnas	  funktion	  
blir	  beskriven	  i	  detalj,	  men	  också	  med	  ”varför?”	  för	  att	  syftet	  med	  varje	  enda	  övning	  
också	  nämns.	  
	  
Meningen	  är	  att	  lärarna	  i	  studien	  ska	  prova	  de	  olika	  metodiska	  förslag,	  observera	  hur	  de	  
fungerar	  och	  dra	  sina	  egna	  slutsatser	  för	  att	  sedan	  kunna	  gå	  vidare.	  Cleve	  (1884)	  menar	  
att	  ”endast	  egen,	  på	  verklig	  insikt	  grundad	  övertygelse	  kan	  förläna	  läraren,	  hurudan	  
skola	  än	  må	  vara,	  förmåga	  till	  fruktbar	  verksamhet”	  (Cleve,	  1884,	  s.	  80)	  och	  Uljens	  håller	  
med	  Cleve:	  ”I	  sig	  själva	  är	  kunskaper	  i	  didaktisk	  teori	  inte	  mycket	  värda.	  Insikternas	  
betydelse	  visar	  sig	  i	  praktiken,	  d.v.s.	  om	  de	  är	  handlingsorienterade	  och	  hjälper	  oss	  att	  
hantera	  den	  egna	  undervisningen”	  (Uljens,	  1997,	  s.	  32).	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  
trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Ordet	  metod	  kommer	  från	  det	  grekiska	  ordet	  μέθοδος	  (metodos).	  Ordets	  etymologi	  blir	  
så	  här:	  μέθοδος	  =	  μεθ	  (meth	  =med)	  +	  οδός	  (odos	  =	  vägen),	  (μετά	  της	  οδού	  =	  med,	  (vid)	  
vägen)	  (Stamatakos,	  1999a).	  Enligt	  Thurén	  (1991)	  och	  Trost	  (1997)	  finns	  det	  två	  olika	  
sätt	  att	  skilja	  på	  forskningsmetoder;	  kvalitativa	  eller	  kvantitativa	  metoder.	  Den	  
kvantitativa	  metoden	  har	  uppstått	  utifrån	  positivistiskt	  inriktad	  vetenskap	  som	  har	  sitt	  
ursprung	  i	  naturvetenskap,	  där	  siffror	  och	  absoluta	  fakta	  utgör	  grunden	  för	  det	  
vetenskapliga	  arbetet.	  En	  hermeneutiskt	  inriktad	  forskningsmetod	  uppstod	  som	  en	  
motreaktion	  till	  de	  positivistiska	  tillvägagångssätten	  och	  ses	  idag	  som	  grund	  för	  de	  allra	  
flesta	  kvalitativa	  metoder.	  Inom	  den	  hermeneutiska	  forskningssynen	  finns	  den	  
kvalitativa	  metoden	  som	  syftar	  till	  att	  försöka	  hitta	  mönster	  i	  människors	  handlingar	  
och	  att	  ”försöka	  förstå	  människors	  sätt	  att	  resonera	  eller	  reagera”	  (Trost,	  1997,	  s.	  18).	  I	  
föreliggande	  arbete	  har	  jag	  valt	  två	  olika	  kvalitativa	  metoder;	  intervju	  och	  observation	  
då	  jag	  anser	  dem	  som	  mest	  lämpade	  för	  att	  kunna	  uppnå	  studiens	  syfte	  och	  
forskningsfrågor.	  
	  
Enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  bygger	  den	  kvalitativa	  intervjun	  på	  öppna	  samtal	  
kring	  ett	  förutbestämt	  frågeområde.	  På	  så	  sätt	  kan	  informanternas	  upplevelser,	  
erfarenheter,	  tankar	  och	  åsikter	  om	  ämnet	  studeras.	  Kvalitativa	  forskningsintervjuer	  
bygger	  också	  på	  vardagens	  samtal,	  men	  skillnaden	  är	  att	  de	  har	  för	  avsikt	  att	  erhålla	  
information	  från	  den	  intervjuades	  livsvärld	  samt	  att	  den	  information	  som	  kommer	  fram	  
ur	  intervjun	  kommer	  att	  tolkas.	  Intervjun	  blir	  då	  ett	  slags	  professionellt	  samtal	  som	  har	  
en	  struktur	  och	  ett	  syfte.	  En	  annan	  sak	  som	  skiljer	  det	  professionella	  samtalet	  från	  det	  
vardagliga	  är	  att	  i	  det	  professionella	  samtalet	  är	  båda	  parterna	  inte	  likställda.	  Det	  är	  
forskaren	  som	  bestämmer	  ämnet	  på	  samtalet	  och	  det	  är	  denne	  som	  kontrollerar	  
situationen	  (Kvale,	  1996):	  ”Tekniskt	  sett	  är	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  
halvstrukturerad,	  det	  vill	  säga	  varken	  ett	  öppet	  samtal	  eller	  ett	  strängt	  strukturerat	  
frågeformulär”,	  skriver	  Kvale	  (s.	  32).	  Det	  gäller	  även	  för	  mina	  intervjuer	  i	  detta	  arbete.	  
	  
Inom	  pedagogik	  beskrivs	  observation	  som	  en	  uppmärksam	  iakttagelse,	  det	  vill	  säga	  att	  
en	  person	  är	  koncentrerad	  på	  att	  försöka	  observera	  något	  som	  är	  av	  pedagogisk	  
betydelse.	  För	  en	  pedagog	  är	  således	  observation	  en	  professionell	  färdighet	  som	  är	  
kopplad	  till	  vederbörandes	  arbetsuppgifter	  –	  pedagogen	  observerar	  för	  att	  kunna	  lägga	  
situationen	  till	  rätta	  för	  ett	  så	  bra	  lärande	  som	  möjligt	  (Bjørndal,	  2005).	  
	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  finns	  det	  två	  former	  av	  observation:	  observation	  av	  första	  och	  av	  
andra	  ordningen.	  Den	  första	  innebär	  att	  observatören	  inte	  deltar	  i	  den	  pedagogiska	  
situationen,	  utan	  bara	  observerar.	  På	  så	  sätt	  har	  observatören	  fördelen	  att	  totalt	  
koncentrera	  sig	  på	  alla	  detaljer.	  På	  den	  andra	  observerar	  observatören	  (läraren)	  
kontinuerligt	  samtidigt	  som	  denne	  undervisar.	  Genom	  att	  aktivt	  iaktta	  situationen	  lär	  sig	  
läraren	  av	  sin	  egen	  erfarenhet.	  Det	  här	  föreliggande	  arbetet	  är	  byggt	  på	  andra	  
ordningens	  observationer.	  
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Vad	  är	  möjligt	  att	  få	  ut	  av	  en	  observation?	  Kolivosky	  och	  Taylor	  (1977)	  ger	  en	  lista	  med	  
15	  principer	  som	  borde	  beaktas	  när	  det	  gäller	  att	  dra	  slutsatser	  utifrån	  en	  observation:	  
	  
− Två	  personer	  ser	  inte	  en	  och	  samma	  situation	  på	  samma	  sätt.	  
− Den	  bild	  en	  människa	  har	  av	  sig	  själv	  påverkar	  det	  sätt	  varpå	  han	  eller	  hon	  uppfattar	  

verkligheten.	  
− Den	  uppfattning	  en	  person	  har	  av	  andra	  människor	  påverkar	  hans	  eller	  hennes	  

relation	  till	  dem.	  
− Människor	  uppfattar	  saker	  och	  ting	  utifrån	  sina	  tidigare	  erfarenheter.	  
− En	  person	  ser	  samma	  skeende	  på	  olika	  sätt	  vid	  olika	  tidpunkter.	  
− Att	  människor	  uppfattar	  saker	  och	  ting	  på	  det	  sätt	  de	  gör	  beror	  på	  att	  det	  har	  lärt	  sig	  

detta.	  
− Människors	  inlärning	  styrs	  av	  tidigare	  erfarenheter.	  
− Människor	  tenderar	  att	  i	  hög	  grad	  uppfatta	  saker	  och	  ting	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  

tidigare	  har	  gjort.	  
− Människor	  ser	  det	  de	  vill	  se.	  
− Människor	  känslor	  färgar	  det	  de	  ser.	  
− Människor	  tenderar	  att	  komplettera	  ofullständig	  information.	  
− Människor	  tenderar	  att	  förneka	  eller	  komplicera	  det	  som	  det	  inte	  förstår.	  
− Människor	  uppfarter	  en	  händelse	  eller	  en	  situation	  först	  som	  en	  helhet,	  innan	  de	  

riktar	  in	  uppmärksamhet	  mot	  detaljer	  i	  händelsen	  eller	  situation.	  
− Människor	  tenderar	  att	  minnas	  det	  första	  och	  det	  sista	  i	  en	  serie	  av	  ting	  eller	  

händelser.	  
− Det	  är	  bara	  genom	  nya	  erfarenheter	  som	  människor	  lär	  sig	  nya	  perceptioner	  

(Kolivosky	  &	  Taylor,	  1977)	  
	  
Listan	  kan	  dock	  bidra	  till	  slutsatsen	  att	  alla	  avhandlingar	  och	  uppsatser,	  inberäknat	  det	  
här	  arbetet,	  inte	  kan	  vara	  helt	  objektiva.	  	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Föreliggande	  studie	  bygger	  på	  intervjuer	  och	  observationer.	  Tanken	  var	  att	  samla	  
material	  som	  har	  att	  göra	  med	  uppsatsens	  tema	  från	  informanterna,	  jämföra	  och	  
kombinera	  den	  med	  redan	  skriven	  bibliografi	  och	  sedan	  prova	  att	  tillämpa	  det	  här	  
materialet	  i	  själva	  undervisningen	  och	  observera	  hur	  det	  fungerar.	  	  
	  
Genom	  intervjuarna	  och	  observationer	  fick	  jag	  tre	  olika	  perspektiv	  på	  uppsatsens	  tema:	  
Musiklärares,	  musiker	  och	  musikelevens	  perspektiv.	  De	  tre	  perspektiven	  har	  varit	  ett	  
sätt	  att	  ge	  studien	  en	  så	  djup	  och	  intresseväckande	  bild	  av	  ämnet	  som	  möjligt,	  för	  
gitarrpedagoger	  och	  övriga	  intresserade.	  

3.2.2	  Urval	  
Kriterierna	  för	  att	  välja	  informanter	  var	  att	  de	  skulle	  kunna	  bidra	  till	  uppsatsens	  tema	  
med	  sina	  erfarenheter	  av	  gitarr-‐	  och	  musikundervisning	  med	  synskadade	  elever	  (som	  
lärare),	  samt	  med	  sina	  erfarenheter	  av	  gitarr	  -‐	  och	  musikundervisning	  från	  en	  
synskadads	  sida	  (som	  tidigare	  elever).	  
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De	  synskadades	  riksförbund	  föreslog	  att	  jag	  skulle	  träffa	  informant	  1	  (musiker	  och	  
lärare	  till	  synskadades	  lärare).	  Informant	  1	  introducerade	  mig	  till	  informant	  2	  (lärare	  
som	  har	  undervisat	  synskadade	  i	  gitarr).	  	  
	  
I	  Arvika,	  där	  jag	  studerade	  när	  jag	  började	  med	  uppsatsen,	  blev	  jag	  introducerad	  till	  en	  
mycket	  aktiv	  synskadad	  medborgare	  och	  han	  introducerade	  mig	  i	  sin	  tur	  till	  många	  
synskadade	  svenska	  gitarrister.	  Bland	  dessa	  valde	  jag	  ut	  och	  träffade	  informanterna	  3	  
och	  4.	  Han	  föreslog	  även	  att	  jag	  skulle	  undervisa	  den	  ena	  av	  de	  två	  elever	  jag	  
undervisade	  och	  observerade.	  Jag	  fick	  tillåtelse	  från	  informantens	  rektor	  och	  föräldrar	  
och	  gjorde	  det.	  Den	  andra	  eleven	  träffade	  jag,	  tillsammans	  med	  hennes	  ledsagare	  i	  
matsalen	  där	  jag	  gick	  min	  musiklärarutbildning.	  

Presentation	  av	  studiens	  informanter	  
Informant	  1	  är	  pianist	  och	  utbildar	  lärare	  för	  synskadade	  (både	  musiklärare	  och	  lärare	  i	  
andra	  ämnen),	  på	  SPSM:s	  skola	  i	  Stockholm	  (Specialpedagogiska	  skolmyndigheten).	  	  
Hon	  har	  studerat	  jazzpiano	  på	  Kungliga	  Musikhögskolan	  i	  Stockholm.	  Hon	  var	  47	  
gammal	  när	  hon	  intervjuades.	  
	  
Informant	  2,	  som	  är	  rektor	  och	  musiklärare	  på	  en	  kulturskola,	  har	  undervisat	  två	  
synskadade	  elever	  i	  gitarr.	  Han	  har	  studerat	  flöjt	  och	  komposition	  på	  Kungliga	  
Musikhögskolan	  i	  Stockholm.	  När	  han	  intervjuades	  var	  han	  64	  år	  gammal.	  
	  
Informant	  3	  är	  en	  synskadad	  gitarrist	  och	  trubadur.	  Han	  spelar	  också	  tuba.	  Han	  är	  
självlärd	  på	  grund	  av	  att	  han	  inte	  kände	  någon	  lärare	  som	  ville	  visa	  honom.	  Han	  har	  
spelat	  sedan	  barndomen	  och	  utvecklats	  till	  professionell	  nivå.	  Han	  arbetar	  som	  kurator	  
och	  datorlärare	  och	  var	  60	  år	  gammal	  när	  intervjun	  pågick.	  Han	  känner	  till	  många	  andra	  
synskadade	  musiker	  och	  lärare	  i	  musikområdet.	  
	  
Informant	  4	  är	  synskadad	  och	  mest	  skicklig	  på	  dragspel	  och	  piano,	  men	  spelar	  även	  
gitarr	  och	  sjunger.	  När	  jag	  intervjuade	  honom	  var	  han	  61	  år	  gammal.	  Han	  är	  delvis	  
professionell	  musiker,	  men	  har	  ett	  annat	  arbete	  också.	  Han	  har	  spelat	  på	  konserter	  och	  
spelat	  in	  skivor	  sedan	  barndomen.	  	  
	  
Den	  första	  blinda	  eleven	  som	  jag	  undervisade	  och	  observerade	  var	  en	  14	  år	  gammal	  
flicka.	  Hon	  hade	  tidigare	  spelat	  lite	  keyboard	  (elektroniskt	  piano),	  hon	  tyckte	  om	  att	  
lyssna	  på	  olika	  slags	  musik	  och	  kunde	  läsa	  Braille-‐punktskrift	  flytande.	  
	  
Den	  andra	  blinda	  eleven	  som	  jag	  undervisade	  var	  vuxen	  och	  hade	  redan	  spelat	  lite	  
piano.	  Hon	  gick	  på	  en	  hantverkskurs	  på	  en	  folkhögskola,	  hon	  kunde	  inte	  läsa	  Braille-‐
systemet.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
De	  tre	  pedagogiska	  frågorna	  var,	  hur	  och	  varför	  var	  centrala	  i	  alla	  intervjuer	  och	  
observationer.	  Materialet	  som	  samlades	  in,	  förminskades	  till	  det	  som	  var	  mest	  viktigt	  
och	  användbart.	  Alla	  forskningsfrågor	  handlade	  om	  hur	  läraren	  kan	  undervisa	  
synskadade	  elever	  i	  gitarr.	  Dessutom	  har	  jag	  tillämpat	  den	  samlade	  information	  på	  de	  
två	  elevernas	  undervisning	  och	  observerat	  hur	  det	  fungerade.	  	  
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Alla	  informanter	  som	  jag	  intervjuade	  träffade	  jag	  personligen	  och	  jag	  spelade	  in	  
intervjuerna	  med	  en	  inspelningsapparat.	  De	  var	  alla	  mycket	  tillmötesgående	  och	  
svarade	  på	  mina	  frågor	  samt	  la	  till	  en	  del	  intressant	  information	  som	  jag	  inte	  hade	  
planerat	  att	  fråga	  om.	  Jag	  hade	  förberett	  och	  skrivit	  frågorna	  som	  jag	  ställde	  till	  
informanterna,	  och	  det	  ingick	  även	  ett	  lite	  mer	  fritt	  samtal	  omkring	  ämnet.	  Jag	  var	  mest	  
intresserad	  av	  att	  få	  reda	  på	  praktiska	  ting	  som	  en	  lärare	  kan	  göra	  med	  blinda	  elever	  i	  en	  
undervisningssituation.	  Jag	  frågade	  exempelvis	  hur	  en	  lärare	  kan	  få	  elever	  att	  öva	  
vänster	  och	  höger	  hand	  samt	  vilka	  olika	  moment	  som	  tas	  upp	  på	  lektionerna.	  Jag	  var	  
alltså	  mycket	  intresserad	  av	  pedagogiska	  förslag,	  det	  vill	  säga	  hur	  en	  lärare	  kan	  agera	  
och	  behandla	  synskadade	  elever	  i	  jämförelse	  med	  de	  som	  inte	  har	  en	  synskada.	  Allt	  de	  sa	  
uppfattade	  jag	  som	  logiskt	  och	  förnuftigt.	  Ofta	  formulerade	  de	  olika	  informanterna	  
samma	  sak,	  men	  på	  olika	  sätt.	  Alla	  intervjufrågor	  finns	  som	  bilaga	  i	  slutet	  av	  uppsatsen.	  
	  
Vidare	  undervisade	  jag	  två	  synskadade	  elever.	  Jag	  undervisade	  den	  ena	  i	  hennes	  skola	  
varje	  onsdag.	  Det	  var	  45	  minuters	  lektioner	  och	  hennes	  lärare	  i	  skolan	  eller	  hennes	  
mamma	  var	  ofta	  med.	  Den	  andra	  som	  gärna	  ville	  ha	  gitarrlektioner	  träffade	  jag	  i	  
matsalen.	  Hennes	  ledsagare	  var	  med	  och	  hjälpte	  henne	  med	  läxorna	  och	  allt	  annat	  som	  
behövdes.	  Jag	  undervisade	  alltså	  dessa	  två	  blinda	  elever	  i	  gitarr	  under	  en	  termin.	  
Meningen	  var	  att	  observera	  hur	  de	  olika	  undervisningsteknikerna	  som	  informanterna	  
föreslog	  fungerar	  i	  verkligheten.	  	  	  	  
	  
Innan	  varje	  lektion	  planerade	  jag	  vad	  lektionen	  skulle	  handla	  om	  och	  vad	  jag	  skulle	  
observera.	  Strax	  efter	  lektionerna	  antecknade	  jag	  det	  som	  hade	  hänt	  och	  allt	  annat	  som	  
pågick	  och	  verkade	  vara	  av	  vikt.	  Till	  vissa	  tillfällen	  hade	  jag	  förberett	  några	  frågor	  till	  
eleverna	  som	  handlade	  om	  hur	  det	  gick	  med	  läxornas	  instudering.	  Detta	  var	  alltså	  mina	  
intervjuer	  med	  dem.	  De	  svarade	  hjärtligt	  på	  alla	  mina	  frågor.	  Hela	  processen	  av	  både	  
intervjuer	  och	  observationer	  såg	  ut	  så	  här:	  
	  

a) Jag	  bad	  mina	  fyra	  informanter	  om	  förslag	  på	  hur	  en	  lärare	  kan	  göra,	  utifrån	  hur	  
de	  själva	  har	  undervisat	  och	  lärt	  sig.	  	  	  

b) Jag	  läste	  vad	  mästarna	  (Cardoso	  (2006),	  Liv	  (1991),	  Romero	  (2012)	  och	  Seerer	  
(1990)	  föreslår,	  samt	  vad	  blinda	  personer	  med	  en	  stark	  karaktär	  och	  stor	  
personlighet	  anser	  viktigt	  angående	  pedagogik.	  	  

c) Utifrån	  informantens	  3	  förslag	  spelade	  jag	  in	  en	  CD	  med	  instruktioner	  på	  hur	  en	  
synskadad	  gitarrist	  skall	  gå	  till	  väga	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  Agustin	  Barrios	  Preludio	  
till	  ’’La	  catedral’’.	  Jag	  även	  spelade	  in	  två	  enklare	  etyder	  för	  eleverna	  som	  jag	  
undervisade	  och	  observerade.	  CD-‐skivan	  medföljer	  uppsatsen	  som	  bilaga.	  

d) Allt	  detta	  material	  provade	  jag	  i	  min	  undervisning.	  Jag	  observerade	  också	  hur	  
materialet	  fungerade	  och	  hur	  jag	  anpassade	  det	  när	  det	  behövdes.	  

e) Under	  den	  perioden	  utvecklade	  jag	  också	  några	  egna	  idéer,	  vilka	  presenteras	  i	  
avsnittet	  egna	  reflektioner.	  

	  
I	  undervisningen	  använde	  jag	  alltså	  informanternas	  förslag	  till	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  
undervisa.	  Alla	  hade	  ett	  flertal	  förslag	  om	  praktiska	  saker	  en	  lärare	  kan	  göra,	  informant	  
3,	  som	  är	  självlärd,	  beskrev	  också	  för	  mig	  vad	  som	  är	  mest	  svårt	  att	  göra	  utan	  lärarens	  
hjälp	  och	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  göra	  saker	  och	  ting	  enklare	  och	  lättare	  med	  en	  
gitarrlärare	  närvarande.	  	  	  	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Alla	  ljudinspelningar	  tillsammans	  med	  anteckningar	  från	  observationerna	  utgjorde	  ett	  
stort	  material.	  Intervjuerna	  blev	  ganska	  långa,	  informanterna	  hade	  mycket	  att	  säga	  och	  
på	  flesta	  tillfällen	  behövdes	  några	  timmar	  för	  att	  svara	  på	  alla	  frågor	  och	  lägga	  till	  allt	  
annat	  de	  trodde	  var	  viktigt.	  Jag	  har	  inte	  transkriberat	  intervjuerna,	  utan	  jag	  har	  lyssnat	  
noga	  många	  gånger	  på	  inspelningarna	  och	  antecknat	  de	  delar	  som	  jag	  såg	  som	  viktiga	  
med	  tanke	  på	  mina	  forskningsfrågor.	  Det	  har	  inte	  varit	  svårt	  att	  bearbeta	  materialet	  då	  
det	  nästan	  inte	  fanns	  några	  kontradiktioner	  mellan	  det	  som	  de	  medverkande	  berättade	  
för	  mig.	  Jag	  samlade	  ihop	  materialet	  ifrån	  intervjuerna,	  jämförde	  det	  och	  kategoriserade	  
det	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  det	  skulle	  bli	  lätt	  att	  förstå	  och	  tillämpa.	  Sedan	  använde	  jag	  av	  det	  
materialet	  i	  mina	  två	  elevernas	  undervisning	  och	  observerade	  hela	  processen.	  Till	  slut	  
reflekterade	  jag	  över	  mina	  observationer.	  Resultatet	  kommer	  från	  både	  intervjuerna	  och	  
från	  observationerna.	  
	  
Under	  observationerna	  upptäckte	  jag	  att	  nästan	  alla	  förslag	  jag	  fick	  av	  informanterna	  
fungerade	  bra.	  Jag	  upptäckte	  också	  att	  materialet	  som	  jag	  använde	  utifrån	  litteraturen	  
var	  bra	  och	  fungerade	  bra.	  Till	  exempel	  har	  jag	  läst	  att	  blinda	  barn	  har	  en	  stor	  potential	  
att	  lära	  sig	  absolut	  gehör.	  Jag	  hittade	  också	  övningsmaterial	  som	  jag	  provade	  och	  såg	  att	  
det	  fungerade,	  eftersom	  eleven	  visade	  märkbar	  framgång.	  Jag	  bad	  också	  andra	  lärare	  om	  
deras	  erfarenhet	  om	  olika	  moment,	  för	  att	  kompensera	  min	  ganska	  begränsade	  
möjlighet	  att	  prova	  (bara	  två	  elever).	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Forskningens	  övergripande	  mål	  handlar	  om	  att	  få	  bättre	  förståelse	  för	  den	  värld	  vi	  lever	  
i	  och	  utifrån	  det	  lösa	  problem	  och	  skapa	  positiva	  förändringar	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  
2004).	  Att	  forskning	  bedrivs	  är	  viktigt	  för	  både	  individers	  och	  samhällets	  utveckling	  
(Vetenskapsrådet,	  2002).	  Samhället	  bör	  därför	  ställa	  krav	  på	  att	  den	  forskning	  som	  
bedrivs	  håller	  hög	  kvalitet.	  Individer	  i	  samhället	  har	  rätt	  till	  skyddad	  integritet	  till	  
exempel	  från	  psykisk-‐	  och	  fysisk	  ohälsa	  eller	  kränkning	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  2004).	  
	  
Informanterna	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  
undersökningsmetoderna	  och	  undersökningens	  syfte,	  ha	  möjligheter	  att	  när	  som	  helst	  
ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  och	  få	  sina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade,	  kunna	  
avböja	  eller	  när	  som	  helst	  avbryta	  sin	  medverkan	  samt	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  
anonymitet	  skyddas.	  Överväger	  forskaren	  att	  namnge	  de	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  
måste	  han	  eller	  hon	  ha	  tillstånd	  från	  alla	  berörda.	  Informanterna	  och	  de	  som	  blir	  
observerade	  måste	  samtycka	  till	  att	  delta	  i	  uppsatsen	  efter	  att	  de	  har	  fått	  höra	  och	  förstå	  
vad	  studien	  innebär.	  De	  ska	  också	  få	  vara	  anonyma	  om	  de	  så	  önskar.	  För	  ett	  observerat	  
barn	  under	  15	  år	  måste	  föräldrarna	  ge	  sitt	  samtycke	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  
Intervjuer	  kan	  också	  behandla	  känsliga	  ämnen	  där	  det	  är	  viktigt	  att	  värna	  om	  
konfidentialitet	  för	  intervjupersoner	  och	  de	  människor	  som	  nämns	  i	  intervjun	  (Kvale,	  
1996).	  
	  
Under	  december	  2012	  och	  våren	  2013	  kontaktade	  jag	  personerna	  som	  jag	  skulle	  
intervjua	  och	  observera	  och	  informerade	  dem	  om	  uppsatsens	  syfte	  samt	  vilka	  åtaganden	  
som	  ingick	  i	  studien.	  En	  av	  de	  två	  eleverna	  som	  jag	  undervisade	  och	  observerade	  var	  
vuxen.	  Hon	  godkände	  själv	  att	  jag	  skulle	  använda	  materialet	  grundat	  på	  undervisningens	  
observationer.	  För	  den	  andra	  som	  var	  under	  15	  år	  gammal,	  undertecknades	  tillstånd	  och	  
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samtycke	  av	  hennes	  mor.	  I	  övrigt	  har	  jag	  följt	  de	  ovannämnda	  råd	  som	  gäller	  för	  
forskning.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
I	  vetenskapliga	  studier	  är	  det	  nödvändigt	  att	  fundera	  över	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  på	  
arbetet.	  Tillförlitlighet	  behandlar	  noggrannheten	  i	  undersökningen	  och	  giltigheten	  
behandlar	  frågan	  om	  en	  metod	  undersöker	  det	  som	  den	  var	  tänkt	  att	  undersöka	  
(Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  För	  att	  uppnå	  så	  hög	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  som	  
möjligt	  krävs	  att	  forskaren	  har	  kontroll	  över	  sitt	  arbete	  hela	  vägen	  och	  tänker	  på	  saker	  
som	  till	  exempel	  hållbarhet	  mellan	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  och	  
undersökningens	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  
och	  veta	  om	  det	  som	  var	  tänkt	  att	  undersöka	  också	  undersökts.	  Det	  kan	  också	  vara	  
relevant	  att	  fundera	  på	  om	  planeringen	  av	  arbetet	  har	  varit	  noggrann,	  om	  metoderna	  
använts	  på	  ett	  tillförlitligt	  sätt	  och	  om	  utskrifterna	  och	  analysen	  av	  till	  exempel	  
intervjuerna	  eller	  observationerna,	  genomförts	  på	  ett	  logiskt	  hållbart	  sätt	  (Kvale,	  1996).	  
	  
Detta	  är	  en	  kvalitativ	  studie	  som	  utgår	  från	  intervjuer	  och	  undervisningsobservationer.	  
Då	  det	  kan	  skilja	  på	  olika	  observatörers	  förmåga	  att	  uppmärksamma	  saker	  och	  ting	  blir	  
tillförlitligheten	  aldrig	  perfekt,	  det	  finns	  alltid	  en	  tillförlitlighetsbrist,	  enligt	  Johansson	  
och	  Svedner	  (2010).	  Syftet	  med	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  att	  få	  den	  intervjuade	  att	  ge	  
så	  uttömmande	  svar	  som	  möjligt.	  Då	  måste	  frågorna	  anpassas	  så	  att	  intervjupersonen	  
får	  möjlighet	  att	  ta	  upp	  allt	  denne	  har	  på	  hjärtat	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  Jag	  har	  
försökt	  tillföra	  högsta	  möjliga	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  Det	  mesta	  av	  uppsatsens	  
resultat	  bygger	  på	  de	  fyra	  informanters	  uttömmande	  intervjusvar,	  vilket	  jag	  anser	  är	  en	  
bra	  grund	  för	  att	  ge	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  till	  den	  relativt	  småskaliga	  forskning	  som	  
examensarbetet	  utgör.	  Även	  observationerna	  bidrar	  till	  detta.	  
	  
Uppsatsen	  är	  ett	  försök	  att	  beskriva	  och	  med	  läsaren	  dela	  slutsatser	  som	  kommer	  både	  
från	  analys	  och	  bearbetning	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  och	  observationer,	  eftersom	  
materialet	  som	  hämtades	  från	  informanterna	  även	  var	  tillämpat	  och	  observerat.	  	  Jag	  
följde	  det	  kvalitativa	  alternativet	  för	  att	  jag	  ville	  skriva	  ett	  arbete	  där	  innehållet	  i	  
resultatet	  är	  användbart	  och	  testat	  praktiskt.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet.	  Resultatets	  första	  tema	  innehåller	  Arbetssätt	  med	  
synskadade	  elever	  och	  det	  andra	  benämns	  Att	  betänka	  när	  man	  övar,	  kapitlet	  avslutas	  
med	  en	  kort	  sammanfattning.	  	  

4.1	  Arbetssätt	  med	  synskadade	  elever	  
Alla	  informanterna	  har	  gett	  förslag	  på	  undervisning	  i	  musik	  och	  gitarrspel	  för	  
synskadade.	  I	  resultatet	  presenteras	  här	  därför	  praktiska	  övningar	  samt	  förslag	  på	  hur	  
lärare	  kan	  koppla	  ihop	  det	  synskadade	  barnets	  (och	  den	  vuxnes)	  speciella	  relation	  till	  
ljud	  med	  musik-‐	  och	  gitarrundervisningen.	  	  
	  
Alla	  arbetssätt	  som	  presenteras	  här	  gäller	  för	  högerhandselever,	  det	  vill	  säga	  att	  
högerhanden	  används	  för	  att	  slå	  an	  strängarna	  och	  att	  vänsterhandens	  fingrar	  används	  
för	  att	  trycka	  på	  gitarrhalsens	  band.	  Är	  eleven	  vänsterhänt,	  måste	  läraren	  anpassa	  
instruktionerna	  till	  det	  och	  byta	  höger	  mot	  vänster,	  samt	  spegelvända	  strängarna	  på	  
gitarren.	  Då	  sträng	  1	  blir	  6,	  2	  blir	  5,	  3	  blir	  4,	  4	  blir	  3,	  5	  blir	  2	  och	  6	  blir	  1.	  	  

4.1.1	  Tejp	  på	  baksidan	  av	  greppbrädan	  

 
Figur	  4.	  Bilden	  visar	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  tejpa	  baksidan	  på	  gitarrens	  hals.	  

Photo:	  Achilleas	  Manisalis,	  2013	  
	  
Enligt	  Informant	  2	  kan	  en	  tejp	  på	  baksidan	  av	  gitarrens	  hals	  vara	  bra	  för	  att	  eleven	  skall	  
kunna	  orientera	  sig	  lätt	  på	  halsen.	  En	  tejp	  som	  är	  tjockare	  än	  vanlig	  tejp	  bör	  användas,	  
exempelvis	  tesa	  extra	  power	  eller	  någon	  annan	  tjock	  masking	  tape	  som	  går	  att	  handla	  i	  
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järnaffären.	  Om	  den	  är	  för	  tunn	  blir	  det	  svårt	  för	  eleven	  att	  känna	  den	  med	  fingrarna.	  	  
Tejpen	  skall	  klippas	  till	  mindre	  remsor,	  5	  mm	  breda	  ungefär.	  Remsorna	  ska	  sättas	  under	  
greppbrädan	  någonstans	  mittemellan	  metallbanden	  där	  tummen	  trycker	  när	  man	  
trycker	  med	  resten	  av	  vänster	  hands	  fingrar	  på	  greppbrädan.	  Eleven	  får	  sedan	  öva	  på	  att	  
orientera	  sig	  och	  lära	  sig	  känna	  avståndet	  mellan	  banden	  genom	  att	  känna	  både	  på	  
tejpen	  med	  sin	  tumme	  och	  på	  banden	  med	  de	  övriga	  fingerspetsarna.	  Den	  här	  tekniken	  
har	  informant	  2	  använt	  i	  sin	  undervisning	  av	  ett	  synskadat	  barn	  i	  kulturskolan	  där	  han	  
var	  rektor	  och	  lärare,	  med	  utmärkt	  resultat.	  Detta	  fungerade	  också	  utmärkt	  i	  min	  
observationsundervisning	  med	  de	  båda	  eleverna.	  
	  
Några	  elever	  tycker	  om	  att	  känna	  på	  banden	  för	  att	  hitta	  på	  gitarren,	  medan	  andra	  lär	  sig	  
avstånd	  genom	  att	  bara	  lyssna	  och	  korrigera	  misstag.	  Att	  känna	  tejpen	  med	  tummen	  är	  
lättare	  än	  att	  kunna	  känna	  banden	  med	  andra	  fingrar.	  Efter	  några	  månader	  kommer	  
tejpen	  att	  inte	  behövas	  längre	  och	  då	  kan	  läraren	  ta	  bort	  den.	  Så	  föreslår	  informanten	  2	  
efter	  sin	  erfarenhet	  av	  användning	  av	  den	  här	  tekniken	  som	  han	  själv	  hittade	  på	  för	  att	  
hjälpa	  en	  elev.	  

4.1.2	  Att	  visa	  genom	  att	  låta	  eleven	  känna	  på	  lärarens	  händer	  
Enligt	  Informant	  1,	  kan	  personer	  som	  inte	  kan	  se	  främst	  känna	  tillit	  till	  sin	  hörsel	  och	  
känsel	  när	  de	  får	  information	  och	  ska	  orientera	  sig	  i	  sin	  kommunikation	  med	  
yttervärlden.	  Därför	  är	  det,	  enligt	  Informant	  1,	  en	  bra	  teknik	  att	  visa	  eleven	  hur	  denne	  
ska	  göra	  genom	  att	  låta	  honom/henne	  känna	  på	  lärarens	  fingrar	  på	  instrumentet.	  
	  
Anta	  till	  exempel	  att	  läraren	  vill	  visa	  en	  bra	  vänsterhandsteknik	  för	  att	  spela	  en	  melodi	  
på	  första	  strängen.	  Läraren	  ska,	  enligt	  Informant	  1,	  sitta	  med	  gitarren,	  spela	  första	  tonen,	  
hålla	  fingret	  kvar	  på	  bandet	  och	  låta	  eleven	  känna	  på	  hans	  finger	  med	  båda	  händerna.	  
Medan	  eleven	  gör	  det	  ska	  läraren	  förklara	  vad	  han	  gör,	  och	  trycka	  ner	  fingerspetsarna	  
precis	  bredvid	  bandet	  så	  att	  fingrets	  sista	  knoge	  är	  vertikal	  mot	  greppbrädan.	  Viktigt	  är	  
att	  han	  inte	  trycker	  hårdare	  än	  det	  behövs,	  att	  handleden	  är	  avspänd	  och	  att	  han	  
samtidigt	  nämner	  alla	  detaljer	  som	  är	  viktiga.	  
	  
För	  den	  här	  proceduren	  krävs	  mycket	  tålamod	  och	  uppmärksamhet.	  Läraren	  behöver	  
vara	  medveten	  om	  att	  han	  ”spelar	  in	  sig	  själv”	  i	  elevens	  minne	  och	  just	  därför	  försäkra	  
sig	  om	  att	  han	  spelar	  så	  exakt	  och	  musikaliskt	  som	  möjligt	  och	  att	  han	  förklarar	  vad	  han	  
gör	  så	  tydligt	  som	  möjligt.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  han	  försäkrar	  sig	  om	  att	  eleven	  har	  
förstått	  innan	  han	  går	  vidare.	  	  	  
	  
Ett	  exempel	  till	  är	  när	  läraren	  vill	  visa	  ett	  högerhands-‐arpeggio.	  Då	  kan	  han	  stället	  för	  att	  
bara	  säga	  till	  eleven	  att	  han	  ska	  slå	  an	  strängen	  med	  ”pek,	  lång,	  ring”	  (eller	  i,m,a,	  på	  
”gitarrspråk”)	  säga	  att	  ”jag	  kommer	  att	  röra	  vid	  din	  högerhands	  fingrar,	  i	  tur	  och	  
ordning	  och	  du	  får	  spela	  ett	  fritt	  anslag	  med	  varje	  finger	  jag	  rör”.	  Så	  beskriver	  läraren	  ett	  
arpeggio	  på	  ett	  taktilt	  sätt.	  Han	  skall	  röra	  första	  knogen	  på	  elevens	  fingrar	  med	  sitt	  
pekfinger	  (Informanterna	  1	  och	  2).	  

4.1.3	  Hur	  lärare	  kan	  vägleda	  elevens	  vänsterhand	  och	  hjälpa	  han/hon	  orientering	  det	  på	  
greppbrädan	  
Informant	  2	  föreslog	  att	  läraren	  skall	  föreställa	  sig	  greppbrädan	  som	  ett	  sjökort	  för	  
sjömän,	  med	  parallella	  och	  vertikala	  linjer,	  alltså	  strängar	  och	  band.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  
är	  att	  en	  C-‐dur	  skala	  i	  första	  lägget	  kan	  beskrivas	  på	  följande	  sätt:	  
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• Börja	  med	  ringfingret	  på	  sträng	  5	  band	  3	  (C).	  	  
• Fortsätt	  med	  lös	  fjärde	  sträng	  (D),	  långfingret	  på	  samma	  sträng	  band	  2	  (E)	  	  
och	  ring	  fingret	  på	  band	  3	  (F).	  	  
• Sedan	  spelar	  du	  lös	  tredje	  sträng	  (G),	  långfingret	  på	  samma	  sträng	  band	  2	  (A),	  lös	  

andra	  sträng	  (B)	  och	  samma	  sträng	  på	  band	  1(C)	  med	  pekfingret.	  
	  
Synskadade	  personer	  anses	  kunna	  bli	  mycket	  duktiga	  på	  att	  memorera	  siffror	  eller	  
mönster	  med	  hjälp	  av	  visualiserade	  geometriska	  figurer.	  De	  använder	  ofta	  den	  här	  
tekniken	  för	  att	  memorera	  exempelvis	  telefonnummer	  eller	  portkoder	  och	  många	  barn	  
tycker	  mycket	  om	  den	  här	  leken.	  (Informant	  3	  kunde	  nämligen	  hela	  sin	  telefonbok	  
utantill	  vilket	  är	  vanligt	  bland	  blinda).	  
	  
För	  nybörjare	  är	  det,	  enligt	  Informant	  2,	  bra	  att	  börja	  med	  enkla	  melodier	  på	  första	  
stängen.	  Läraren	  kan	  använda	  vanlig	  svartskrift	  för	  nybörjare	  för	  att	  lära	  ut	  melodier.	  En	  
bra	  sådan	  bok	  är	  Gitarristen	  av	  Ingemar	  Sallman	  och	  Hasse	  Silén	  (1999).	  Den	  boken	  är	  
bra	  för	  att	  det	  finns	  många	  olika	  melodier	  för	  varje	  nivå,	  så	  att	  eleven	  inte	  blir	  uttråkad	  
genom	  att	  spela	  samma	  stycke	  för	  länge	  för	  att	  öva	  sin	  teknik,	  menar	  informant	  2.	  

4.1.4	  Att	  stå	  vid	  ljus	  
Ordet	  blind	  betyder	  att	  inte	  kunna	  se	  alls,	  medan	  ordet	  synskadad	  också	  omfattar	  de	  
som	  kan	  se	  till	  viss	  grad.	  När	  Informant	  2	  berättande	  om	  sin	  elevs	  syntillstånd,	  beskrev	  
han	  det	  på	  följande	  sätt:	  ’’Han	  ser	  som	  om	  det	  vore	  en	  tjock	  plastpåse	  mellan	  sina	  ögon	  
och	  objekten	  som	  han	  observerar”.	  	  	  
	  
Om	  en	  elev	  tillhör	  den	  här	  kategorin	  är	  det,	  enligt	  Informant	  2,	  mycket	  viktigt	  att	  läraren	  
står	  bredvid	  fönstret	  i	  undervisnings	  rummet.	  Solljuset	  ska	  skina	  på	  läraren,	  skälet	  till	  
detta	  är	  mest	  psykologiskt.	  Detta	  berättade	  Informant	  2	  att	  han	  gjorde	  när	  han	  
undervisade	  ett	  12-‐årigt	  synskadat	  barn	  på	  gitarr.	  (Han	  gjorde	  det	  på	  elevens	  föräldrars	  
förslag	  och	  det	  var	  en	  viktig	  skillnad	  för	  eleven).	  Till	  och	  med	  personer	  som	  inte	  alls	  ser,	  
blir	  mycket	  positivt	  påverkade	  av	  solljuset	  när	  de	  känner	  det	  i	  ansiktet	  eller	  på	  kroppen	  
och	  ibland	  även	  om	  solljuset	  inte	  lyser	  direkt	  på	  dem	  kan	  de	  känna	  att	  det	  finns	  i	  
närheten,	  menar	  Informant	  2.	  

4.1.6	  	  Att	  öva	  på	  att	  ta	  fram	  olika	  spännande	  ljud	  från	  gitarren	  
Informant	  1	  berättat	  att	  för	  de	  som	  inte	  kan	  se	  blir	  ljud	  den	  viktigaste	  referensen	  till	  den	  
yttre	  världen.	  Blinda	  barn	  som	  har	  varit	  tillsammans	  och	  kommunicerat	  med	  varandra	  
brukar	  beskriva	  sina	  upplevelser	  muntligt	  och	  med	  olika	  slags	  ljud.	  De	  kan	  exempelvis	  
beskriva	  muntligt	  hur	  deras	  mammas	  mixer	  låter,	  eller	  hur	  pappas	  bil	  låter	  och	  jämföra	  
det	  ena	  ljudet	  med	  det	  andra.	  Dessutom	  blir	  de	  fascinerade	  av	  vackra,	  behagliga	  och	  
spännande	  ljud.	  	  
	  
Alla	  gitarrlärare	  är	  mer	  eller	  mindre	  bekanta	  med	  den	  här	  sidan	  av	  den	  klassiska	  
gitarren,	  nämligen	  att	  det	  är	  ett	  klangrikt	  instrument.	  Det	  är	  bra	  att	  börja	  lära	  ut	  klanger	  
till	  synskadade	  (och	  övriga)	  elever	  från	  början.	  Det	  enklaste	  ljudet	  men	  inte	  minst	  det	  
vackra	  och	  imponerade	  är	  flageoletter,	  vilket	  är	  något	  lärare	  kan	  börja	  med.	  De	  här	  
ljuden	  kan	  beskrivas	  som	  ”klockor”	  och	  fungerar	  bäst	  vid	  12:e,	  7:	  e	  och	  5:	  e	  banden.	  Det	  
kan	  åstadkommas	  genom	  en	  rörelse	  av	  strängen	  precis	  över	  bandet	  med	  vänster	  hands	  
fingrar,	  ett	  anslag	  med	  höger	  hand	  och	  därefter	  genast	  släppa	  strängen	  lös	  med	  vänster.	  
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Ljudet	  som	  kommer	  från	  gitarren	  liknar	  då	  små	  klockor.	  Det	  är	  mycket	  enkelt	  och	  till	  
och	  med	  en	  icke-‐gitarrist	  kan	  visa	  det	  för	  ett	  barn	  menar	  Informant	  2.	  	  

Effekt	  med	  gem	  som	  ett	  överraskningsljud	  
Informant	  2	  menar	  att	  det	  är	  möjligt	  få	  fram	  en	  del	  oväntade,	  intressanta	  ljud	  ur	  
gitarren,	  genom	  att	  fästa	  ett	  gem	  på	  en	  sträng	  över	  gitarrens	  hål,	  och	  sedan	  spela	  på	  
strängen.	  Små	  ”andningar”	  på	  gemets	  position	  (dvs.	  att	  flytta	  gemet	  en	  aning	  till	  vänster	  
eller	  höger,	  uppåt	  eller	  neråt,	  att	  ställa	  det	  lite	  sned,	  att	  sätta	  det	  på	  olika	  strängar	  eller	  
på	  två	  eller	  flera	  strängar	  på	  en	  gång,	  o.s.v.)	  kan	  ge	  många	  olika	  klang	  variationer:	  
 

 
 
 

 
 

 
	  
Både	  Informant	  2	  och	  3	  pratade	  om	  klanger	  som	  kan	  dras	  utifrån	  gitarren.	  Här	  följer	  
några	  sådana	  klanger	  som	  kan	  läras	  ut	  och	  på	  så	  sätt	  berika	  elevens	  klang,	  vokabulär	  och	  
fantasi:	  
− Tambora	  –	  en	  typ	  av	  trumeffekt	  på	  gitarren.	  
− Trummors	  effekt	  som	  i	  F.	  Tárregas	  komposition	  Grand	  Jota.	  Det	  är	  en	  teknik	  där	  man	  

får	  gitarren	  att	  låta	  som	  ett	  percussion	  instrument.	  
− Andra	  perkussionseffekter	  på	  gitarrens	  delar	  av	  trä.	  
− Rasquedo	  –	  en	  effekt	  som	  liknar	  melodi,	  percussion	  och	  ackord,	  där	  alla	  tre	  spelas	  

samtidigt.	  Av	  alla	  instrument	  som	  finns	  är	  det	  här	  ljudet	  bara	  möjligt	  på	  gitarr	  och	  
det	  är	  kännetecknet	  för	  spansk	  flamenco	  gitarr	  och	  folklig	  sydamerikansk	  gitarr.	  

− Chansquito	  –	  en	  sydamerikansk	  variant	  av	  rasquedo.	  
− Slide	  –	  att	  spela	  med	  en	  ’’slide’’	  innebär	  att	  glida	  (att	  glida	  =	  to	  slide)	  med	  ett	  stycke	  

slätt,	  hårt	  och	  tungt	  material	  över	  greppbrädan	  istället	  för	  att	  trycka	  på	  banden.	  Det	  
är	  en	  teknik	  som	  bland	  annat	  finns	  i	  traditionell	  afrikansk	  musik	  och	  amerikanska	  
blueslåtar	  och	  som	  skapar	  ett	  speciellt	  ljud	  och	  sätt	  att	  spela	  på.	  

Figur	  5	  och	  6:	  Hur	  är	  det	  möjligt	  att	  fästa	  en	  gem	  på	  gitarrens	  strängar.	  
Photo:	  Achilleas	  Manisalis,	  2013 
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− Till	  slut	  genom	  att	  variera	  höger	  hands	  vinkel	  till	  strängarna	  genom	  att	  slå	  på	  de	  på	  
olika	  ställen	  längst	  dem,	  kan	  gitarristen	  få	  en	  enda	  ton	  låta	  på	  oräkneliga	  olika	  sätt	  
(klangfärger).	  

4.1.7	  Att	  begränsa	  stor	  vänsterhandsrörelse	  
Det	  har	  konstaterats	  att	  blinda	  klassiska	  gitarrister	  och	  blinda	  gitarrister	  i	  allmänhet	  
som	  inte	  bara	  spelar	  ackord	  i	  första	  läget,	  utan	  även	  spelar	  på	  hela	  greppbrädan	  med	  
vänster	  hand,	  har	  en	  tendens	  att	  göra	  märkbart	  större	  rörelser	  med	  vänster	  hand.	  Den	  
norske	  mästaren	  Sven	  Lundestad	  har	  berättat	  för	  mig	  att	  när	  han	  undervisade	  en	  blind	  
elev	  i	  gitarr	  och	  som	  senare	  blev	  gitarrlärare	  i	  Norge,	  märkte	  Sven	  att	  elevens	  största	  
tekniska	  problem	  var	  just	  det	  (stora	  rörelser	  med	  vänster	  hand).	  Det	  här	  har	  jag	  också	  
själv	  observerat	  hos	  många	  blinda	  gitarrister.	  Anledningen	  är	  ett	  självbedrägeri	  som	  inte	  
är	  ovanligt	  hos	  seende	  gitarrister	  också.	  Genom	  att	  lyfta	  fingrarna	  högre	  än	  som	  behövs	  
och	  sedan	  mentalt	  och	  fysiskt	  rikta	  dem	  och	  sätta	  dem	  på	  de	  band	  de	  ska	  spela	  på,	  ger	  
gitarristen	  en	  känsla	  av	  säkerhet	  (Informanter	  3	  och	  4).	  
	  
Informant	  2	  föreslog	  två	  övningar	  för	  att	  korrigera	  problemet.	  Första	  övningen	  kallas	  
spindelövning	  och	  beskrivs	  i	  den	  CD	  som	  följer	  med	  föreliggande	  uppsats.	  Andra	  
övningen	  är	  en	  vänsterhandsövning:	  Eleven	  börjar	  med	  att	  sätta	  fingrarna	  på	  strängarna	  
utan	  att	  trycka	  ner	  dem	  till	  greppbrädan,	  som	  om	  han/hon	  ville	  spela	  flageoletter.	  Dock	  
ska	  fingrarna	  inte	  ligga	  exakt	  över	  metallbanden,	  utan	  strax	  bredvid	  dem,	  som	  om	  
gitarristen	  ville	  spela	  en	  tydlig	  ton.	  Övningen	  ska	  genomföras	  på	  följande	  sätt:	  
	  
− Sätta	  pekfingret	  på	  band	  5,	  sträng	  5	  (D).	  
− Långfingret	  på	  band	  6,	  sträng	  4	  (G#).	  	  
− Ringfingret	  på	  band	  7,	  sträng	  3	  (D).	  
− Lillfingret	  på	  band	  8,	  sträng	  2	  (G).	  

	  
Det	  ena	  fingret	  efter	  det	  andra	  skall	  mjukt	  trycka	  ner	  strängen	  till	  greppbrädan	  och	  sen	  
komma	  tillbaka	  till	  utgångsläget.	  Det	  är	  viktigt	  att,	  när	  ett	  finger	  rör	  sig,	  att	  resten	  är	  helt	  
orörliga.	  

4.1.8	  Att	  utgå	  från	  inspelade	  lektioner	  och	  Braille-‐partitur	  
Meningen	  med	  inspelade	  lektioner	  och	  Braille-‐partitur	  är	  att	  underlätta	  inlärning	  och	  
memorering	  av	  lektioner	  och	  repertoar.	  Memorering	  kräver	  för	  många	  upprepningar	  
som	  inte	  kan	  göras	  på	  de	  vanliga	  gitarrlektionerna	  som	  brukar	  vara	  20	  till	  45	  minuter	  en	  
gång	  i	  veckan.	  Det	  kan	  sägas	  att	  inspelningsteknik	  är,	  på	  något	  sätt,	  en	  modern	  
utveckling	  av	  boktryckarkonst	  och	  skrivande.	  Idag	  kan	  många	  synskadade	  personer	  
använda	  sina	  inspelningsapparater	  som	  en	  anteckningsbok.	  Ändå	  behöver	  de	  inte	  
anteckna	  så	  mycket	  som	  andra,	  därför	  att	  minnet	  brukar	  vara	  starkare,	  säger	  informant	  
1.	  
	  
De	  flesta	  informanterna	  tyckte	  inte	  så	  mycket	  om	  Brailles	  gitarrmusiknotation.	  De	  hade	  
inget	  problem	  med	  att	  läsa	  böcker	  med	  punktskrift,	  men	  de	  trodde	  att	  när	  det	  gäller	  
gitarrnoter	  blir	  det	  mycket	  komplicerat.	  De	  sa	  att	  det	  blir	  mycket	  information	  som	  
presenteras	  separat	  och	  att	  det	  är	  mycket	  svårt	  att	  förena	  all	  information.	  Till	  exempel	  
skrivs	  varje	  stämma	  på	  olika	  system.	  Ändå,	  å	  andra	  sidan,	  finns	  det	  andra	  som	  tycker	  om	  
det	  här	  systemet	  och	  använder	  det,	  säger	  informant	  1	  och	  3.	  
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Utifrån	  den	  undervisning	  jag	  hade	  med	  de	  två	  gitarreleverna	  fann	  jag	  det	  nödvändigt	  att	  
spela	  in	  några	  nybörjarlektioner	  till	  dem.	  Idén	  med	  de	  inspelade	  lektionerna	  kom	  när	  jag	  
ville	  lära	  ut	  ett	  komplicerat	  stycke	  till	  Informant	  3.	  Andra	  har	  gjort	  likadant	  före	  mig.	  Jag	  
spelade	  också	  in	  några	  nybörjarlektioner	  till	  en	  av	  de	  två	  eleverna	  jag	  undervisade	  och	  
observerade.	  Det	  var	  en	  bra	  lösning.	  Jag	  har	  spelat	  in	  en	  arpeggio-‐etyd,	  en	  
vänsterhandsövning	  (sindel	  övningen)	  och	  Preludio	  till	  ’’La	  Catedral´´	  av	  Agustin	  Barrios	  
Mangore,	  ett	  standardstycke	  för	  klassisk	  gitarr	  för	  mellan	  -‐	  till	  avancerad	  nivå.	  De	  blev	  
sammantaget	  2	  CD-‐skivor	  som	  finns	  som	  bilaga.	  Jag	  har	  delat	  upp	  varje	  stycke	  i	  takter	  så	  
att	  varenda	  spår	  på	  skivan	  utgör	  en	  takt.	  Det	  finns	  instruktioner	  i	  detalj	  om	  hur	  man	  ska	  
spela	  med	  tanke	  på	  att	  den	  som	  lyssnar	  inte	  kan	  se.	  Istället	  kan	  eleven	  sitta	  med	  gitarren	  
vid	  sin	  CD-‐spelare	  och	  försöka	  lära	  sig	  spela	  stycket	  som	  läraren	  redan	  har	  undervisat	  på	  
lektionen.	  Den	  här	  skivan	  fungerade	  bra	  för	  två	  gitarrister	  som	  provade	  den,	  nämligen	  
den	  första	  elev	  som	  jag	  undervisade	  och	  Informant	  3.	  Det	  är	  viktigt	  att	  här	  dock	  betona	  
betydelsen	  av	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev,	  det	  vill	  säga,	  att	  inspelningar	  aldrig	  kan	  
ersätta	  personlig	  undervisning.	  Meningen	  med	  att	  lära	  sig	  spela	  gitarr	  är	  att	  öva	  på	  att	  
bygga	  relationer,	  som	  exempelvis	  relationen	  mellan	  musiker	  och	  åhörare,	  mellan	  elev	  
och	  dennes	  instrument,	  dess	  historia	  och	  möjligheter.	  Det	  kan	  aldrig	  vara	  en	  ”do	  it	  your	  
self”	  situation.	  Alla	  fyra	  informanterna	  ville	  betona	  just	  detta.	  

4.1.9	  Det	  skall	  vara	  tyst	  och	  lugn	  i	  rummet	  när	  man	  övar	  
Informant	  1,	  2	  och	  4	  påpekade	  att	  synskadade	  personer	  och	  speciellt	  barn	  är	  
överkänsliga	  för	  externa	  ljud.	  Informant	  1	  har	  med	  sin	  erfarenhet	  observerat	  att	  
beteenden	  som	  kan	  likna	  symptom	  på	  ADHD	  och	  till	  och	  med	  autism	  hos	  blinda	  barn	  i	  
många	  fall	  bara	  är	  en	  förvirring	  förorsakad	  av	  bakgrundsljud.	  Barn	  är	  mottagare	  till	  
många	  olika	  okända	  och	  obehagliga	  ljud	  samtidigt,	  då	  är	  det	  möjligt	  att	  de	  reagerar	  på	  
sätt	  som	  kan	  tolkas	  som	  autistiskt.	  Dock	  stämmer	  inte	  detta	  menar	  informant	  1,	  utan	  
barnen	  blir	  bara	  förvirrade	  på	  grund	  av	  sin	  överkänslighet	  för	  ljud,	  det	  vill	  säga	  att	  
bakgrundsmusik	  och	  allt	  annat	  ljud	  mycket	  lätt	  kan	  förstöra	  den	  synskadade	  elevens	  
koncentration,	  och	  orsaka	  förvirring	  i	  tänkandet.	  Därför	  bör	  sådana	  ljud	  uteslutas.	  

4.2	  Att	  betänka	  när	  man	  övar	  
Alla	  informanter	  var	  överens	  om	  att	  en	  lärare	  ska	  tänka	  på	  de	  principer	  som	  beskrivs	  i	  
kapitlen	  om	  minne,	  koncentration	  och	  kreativitet.	  Sammanfattat	  vill	  det	  säga	  att	  en	  
lärare	  får	  se	  till	  att	  en	  elev	  inte	  memorerar	  mekaniskt,	  utan	  att	  han	  eller	  hon	  funderar	  
och	  reflekterar	  över	  materialet.	  En	  lärare	  får	  göra	  sitt	  bästa	  för	  att	  inspirera	  eleven,	  det	  
är	  det	  svåraste	  och	  viktigaste.	  De	  anser	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  vara	  koncentrerad	  
när	  man	  övar.	  Koncentration	  skall	  gälla	  alla	  moment	  i	  övning	  och	  på	  hur	  det	  känns	  i	  
fingrarna	  att	  producera	  ljud	  som	  kommer	  från	  gitarren.	  En	  elev	  bör	  enligt	  informanterna	  
uppmuntras	  att	  ”leka”	  med	  sin	  gitarr	  genom	  att	  skapa	  egna	  melodier,	  visor	  och	  klanger	  
och	  inte	  bara	  mekaniskt	  reproducera	  läxor.	  	  

4.3	  Kortfattad	  sammanfattning	  
De	  arbetssätt	  som	  har	  presenterats	  här	  syftar	  till	  att	  introducera	  den	  klassiska	  gitarren	  
till	  en	  elev	  som	  inte	  kan	  se	  samt	  att	  uppmuntra	  denne	  till	  att	  lära	  känna	  instrumentet.	  
Några	  sätt	  har	  beskrivits	  som	  gäller	  träningen	  av	  fingrarnas	  rörelser	  på	  instrumentet	  
och	  hur	  dessa	  sätt	  kan	  läras	  ut	  utan	  hjälp	  av	  synförmåga.	  Även	  några	  sätt	  att	  hjälpa	  dem	  
som	  inte	  är	  nybörjare	  och	  redan	  har	  spelat	  ett	  tag	  har	  beskrivits	  samt	  lösningar	  på	  vissa	  
tekniska	  problem	  som	  har	  rapporteras	  hos	  synskadade	  klassiska	  gitarrister	  har	  tagits	  
upp.	  Gällande	  repertoarinlärning	  är,	  enligt	  informant	  2,	  fördelen	  med	  att	  lära	  in	  
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repertoar	  på	  gehör	  att	  eleven	  utbildar	  sig	  till	  att	  relatera	  direkt	  till	  musikens	  ljud	  och	  
inte	  genom	  bilder	  (dvs.	  att	  se	  noter),	  vilket	  till	  en	  viss	  utsträckning	  har	  blivit	  ett	  
handikapp	  till	  de	  seende	  eleverna	  när	  de	  lär	  in	  sin	  repertoar	  efter	  noter	  på	  ett	  mekaniskt	  
sätt.	  Enligt	  både	  informant	  2	  och	  3	  är	  nackdelen	  med	  detta	  att	  det	  är	  så	  mycket	  svårare	  
och	  följaktligen	  kräver	  mycket	  tålamod,	  uppmuntran	  och	  tro,	  att	  det	  kommer	  att	  
fungera.	  	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion.	  Här	  diskuteras	  övningar	  och	  andra	  
pedagogiska	  förslag	  som	  har	  presenterats	  i	  resultatet	  i	  relation	  till	  den	  litteratur	  som	  har	  
presenterats	  i	  bakgrundskapitlet.	  Sedan	  följer	  några	  egna	  idéer	  och	  reflektioner	  och	  
slutligen	  tas	  arbetets	  betydelse	  och	  yrkesrelevans	  samt	  framtida	  forskning	  upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Resultatet	  utgörs	  av	  olika	  övningar	  och	  pedagogiska	  förslag.	  De	  flesta	  av	  dessa	  övningar	  
riktas	  till	  barn	  som	  är	  nybörjare,	  men	  det	  finns	  också	  en	  del	  övningar	  och	  förslag	  som	  
kan	  hjälpa	  mer	  avancerade	  elever	  och	  studenter.	  Övningarna	  och	  de	  pedagogiska	  
förslagen	  har	  här	  hämtats	  från	  de	  personer	  som	  intervjuats	  och	  från	  bibliografin.	  Alla	  
övningar	  har	  provats	  i	  de	  medverkande	  elevernas	  undervisning	  och	  de	  har	  enligt	  mig	  
fungerat	  bra.	  En	  elev	  hade	  till	  och	  med	  märkbar	  framgång	  när	  det	  gäller	  absolut	  gehör.	  
De	  pedagogiska	  principer	  som	  tas	  upp	  i	  bakgrundens	  kapitel	  som	  handlar	  om	  några	  
betydande	  synskadade	  personers	  erfarenheter	  och	  åsikter	  angående	  pedagogik,	  har	  
varit	  avgörande	  för	  att	  uppmuntra	  eleverna	  fortsätta	  öva	  och	  kämpa.	  
	  
Det	  framhålls	  av	  Sacks	  (2007)	  att	  synskadade	  har	  en	  extra	  potential	  för	  att	  studera	  
musik.	  Det	  har	  också	  framkommit	  att	  det	  finns	  ett	  märkbart	  antal	  virtuosa	  blinda	  
musiker	  genom	  historien.	  Enligt	  den	  forskning	  som	  presenteras	  av	  Sacks	  är	  hörseln	  och	  
det	  taktila	  sinnet	  starkare	  för	  att	  kunna	  kompensera	  den	  förlorade	  synen.	  Följaktligen	  är	  
det	  så	  att	  när	  en	  gitarrelev	  blir	  synskadad	  är	  lärarens	  ansvar	  ännu	  större,	  därför	  att	  det	  
lätt	  kan	  hända	  att	  eleven	  blir	  besviken	  och	  tappar	  motivationen,	  då	  det	  är	  så	  svårt	  i	  
början	  att	  spela.	  Det	  skulle	  vara	  väldigt	  synd,	  därför	  att,	  som	  redan	  sagts,	  en	  synskadad	  
elev	  har	  ofta	  en	  stor	  potential	  för	  att	  studera	  musik	  och	  gitarr.	  
	  
Gitarrskolornas	  bibliografi	  och	  särskilt	  Cardoso	  (2006)	  betonar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  öka	  
den	  taktila	  känslan	  i	  fingrarna	  och	  händerna	  genom	  att	  öka	  koncentrationen	  i	  den	  taktila	  
känslan	  när	  eleven	  övar,	  (att	  fokusera	  hela	  koncentrationen	  på	  hur	  det	  känns	  när	  man	  
spelar,	  på	  fingerspetsarna,	  händer,	  axlar	  och	  hela	  kroppen).	  Detta	  är	  också	  något	  som	  
har	  kommit	  fram	  i	  denna	  studies	  resultat	  (se	  4.2:	  ”att	  betänka	  när	  man	  övar”).	  
	  
Small	  (1977)	  skriver	  på	  ett	  dramatiskt	  sätt	  i	  sin	  bok	  om	  hur	  det	  moderna	  
musikundervisningssystem	  i	  västvärlden	  har	  bromsat	  kreativiteten	  hos	  musikelever	  
vilket	  även	  berör	  frågan	  om	  känslan	  av	  frihet.	  Han	  menar	  att	  en	  person	  som	  inte	  är	  
kreativ	  inte	  heller	  kan	  vara	  fri	  och	  följaktligen	  lätt	  kan	  bli	  kontrollerad.	  Jag	  kunde	  tydligt	  
observera	  hur	  entusiastiska	  och	  engagerade	  eleverna	  i	  den	  här	  studien	  blev	  när	  de	  fick	  
improvisera	  egna	  melodier,	  på	  en	  halv	  mollskala	  exempelvis,	  över	  mitt	  
ackompanjemang.	  	  
	  
Som	  gitarrlärare	  och	  som	  den	  student	  jag	  var	  när	  jag	  skrev	  denna	  uppsats,	  anser	  jag	  att	  
min	  svåraste	  och	  viktigaste	  uppgift	  är	  att	  inspirera	  elever.	  Vägen	  för	  att	  inspirera	  elever	  
är	  nämligen,	  enligt	  mig,	  att	  etablera	  friska	  relationer	  med	  dem	  och	  inspirera	  dem	  dels	  
genom	  min	  undervisning,	  men	  främst	  genom	  mitt	  liv	  som	  musiker	  och	  lärare.	  Teknik	  är	  
viktig,	  men	  den	  kan	  bara	  ses	  som	  ett	  medel	  på	  vägen	  och	  aldrig	  som	  ett	  självmål.	  Många	  
mästare	  anmärker	  på	  detta	  synsätt	  och	  icke	  desto	  mindre	  Cardoso	  (2006),	  som	  ägnar	  
hela	  introduktionen	  i	  sin	  bok,	  till	  att	  beskriva	  teknik	  som	  medel	  till	  inspiration,	  i	  form	  av	  
varning	  till	  alla	  gitarrstudenter.	  
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Lärare	  får	  reflektera	  över	  sambandet	  mellan	  kreativitet,	  motivation,	  koncentration	  och	  
frihet,	  och	  hur	  svårt	  är	  det	  att	  lära	  sig	  orientera	  sina	  händer	  på	  en	  gitarr	  när	  eleven	  inte	  
ser,	  för	  att	  den	  tidigare	  nämnda	  stora	  potential	  skall	  uppenbaras	  och	  utvecklas.	  En	  lärare	  
bör	  ha	  mycket	  tålamod	  i	  början	  då	  det	  kan	  bli	  extra	  hårt	  för	  en	  elev	  att	  hitta	  på	  ett	  
instrument.	  Detta	  framkom	  också	  i	  resultatet,	  och	  visade	  sig	  vara	  den	  grundläggande	  
idén	  bakom	  arbetssättet	  att	  arbeta	  med	  synskadade	  elever,	  vilket	  också	  framkom	  hos	  
Sacks	  (2007),	  Lusseyran	  (1971),	  Charles	  (1978)	  och	  Keller	  (1976)	  .	  
	  
Feliciano	  (2011)	  menar	  att	  de	  som	  tappar	  synen	  tvingas	  omstrukturera	  sin	  värld	  för	  att	  
överleva	  i	  ett	  seende	  samhälle.	  Det	  här	  gäller	  också	  för	  gitarrspel,	  vilket	  bekräftades	  
under	  min	  observation.	  Detsamma	  är	  temat	  i	  Hulls	  (1991)	  bok,	  där	  han	  beskriver	  hur	  
blinda	  personer	  brukar	  bygga	  exakta	  och	  detaljerade	  hörselkartor.	  
	  
En	  punkt	  till,	  inte	  mindre	  viktig,	  är	  att	  alla	  betydande	  synskadade	  personers	  
erfarenheter	  och	  åsikter	  angående	  pedagogik,	  nämligen	  Lusseyran	  (1971),	  Charles	  
(1978)	  och	  Keller	  (1976),	  konvergerar	  till	  samma	  punkt,	  nämligen	  att	  ett	  strikt	  
förhållande	  i	  undervisning,	  som	  inte	  favoriserar	  på	  grund	  av	  synskadan,	  är	  det	  enda	  som	  
fungerar.	  Det	  kanske	  dock	  krockar	  med	  en	  generell	  modern	  filosofi	  som	  finns	  i	  Sverige	  
idag,	  att	  ”allt	  skall	  vara	  roligt”	  i	  barns	  utbildning.	  	  	  
	  
Sättet	  att	  arbeta,	  som	  är	  det	  centrala	  temat	  i	  resultatet,	  stöds	  både	  av	  de	  intervjuade	  och	  
bakgrundslitteraturen.	  Både	  informanterna	  och	  bibliografierna	  av	  Sacks	  (2007),	  
Cardoso	  (2006),	  Seerer	  (1990),	  Liv	  (1997-‐98)	  och	  Urshalmi	  (2006),	  bekräftar	  att	  
arbetssätten	  som	  beskrivs	  i	  resultatet	  är	  effektiva.	  Det	  testades	  och	  observationerna	  
visade	  att	  de	  fungerade	  bra.	  Faktum	  är	  att	  det	  bara	  var	  två	  stycken	  elever	  som	  deltog	  och	  
observerades	  kan	  kanske	  orsaka	  någon	  opponering,	  men	  resultatet	  i	  denna	  studie	  kan	  
inte	  ignoreras.	  
	  
Lusseyran	  (1971)	  varnar	  i	  sin	  bok	  för	  bakgrundsmusikens	  fara.	  Han	  skriver	  att	  det	  är	  
farligt	  för	  synskadade	  barn	  och	  att	  de	  skall	  skyddas	  från	  det,	  det	  vill	  säga	  att	  
bakgrundsmusik	  och	  allt	  annat	  ljud	  mycket	  lätt	  kan	  förstöra	  den	  synskadade	  elevens	  
koncentration	  och	  orsaka	  förvirring	  i	  tänkandet.	  Precis	  detsamma	  har	  påpekats	  av	  både	  
informant	  1	  och	  4	  i	  intervjuerna.	  Att	  spela	  eller	  lyssna	  på	  musik	  är	  ett	  speciellt	  tillfälle	  
som	  liknar	  en	  bön.	  Det	  är	  en	  ritual	  och	  det	  måste	  ägnas	  den	  uppmärksamhet	  som	  det	  
kräver,	  menar	  Lusseyran	  (1971).	  Dock	  bör	  förstås	  förnuftet	  användas	  när	  detta	  
tillämpas	  i	  vardagslivet.	  
	  
Informatör	  4	  märkte	  att	  det	  kan	  bli	  extremt	  obehagligt	  och	  stressande	  för	  en	  person	  som	  
inte	  kan	  se,	  att	  sitta	  i	  ett	  rum	  där	  många	  olika	  vuxnas	  samtal	  pågår	  samtidigt.	  Situationen	  
blir	  väldigt	  mycket	  sämre	  när	  en	  TV	  eller	  radio	  är	  på	  i	  rummet.	  Jag	  själv	  brukar	  uppleva	  
detsamma	  i	  en	  sådan	  situation,	  vilket	  tyvärr	  är	  något	  vanligt	  i	  sociala	  möten	  nuförtiden.	  
Detta	  skapar	  en	  absolut	  oacceptabel	  ljudmiljö	  enligt	  informanterna	  1	  och	  4.	  Här	  är	  
intressant	  att	  märka	  att	  ljudet	  av	  många	  små	  barns	  röster	  i	  en	  skolgård	  inte	  uppfattades	  
som	  obehagligt,	  utan	  snarare	  sågs	  som	  roliga	  och	  glada	  ljud,	  enligt	  informant	  3.	  
	  
Informanterna	  2	  och	  3	  påpekade	  den	  klassiska	  gitarrens	  stora	  potential	  för	  olika	  
klangfärger	  och	  föreslog	  att	  gitarrlärare	  utnyttjar	  det	  i	  sin	  undervisning	  till	  synskadade	  
elever	  (se	  också	  på	  vad	  informant	  1	  säger	  i	  4.1.5).	  Här	  är	  det	  intressant	  att	  märka	  att	  
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många	  av	  de	  största	  personligheterna	  inom	  den	  klassiska	  gitarrens	  värld	  också	  påpekar	  
att	  just	  de	  här	  stora	  varianterna	  av	  klangfärg,	  som	  finns	  hos	  den	  klassiska	  gitarren,	  är	  
instrumentets	  vackraste	  sida.	  I	  en	  intervju	  med	  Andrés	  Segovia	  gjord	  av	  den	  engelska	  
televisionen	  säger	  Segovia	  följande:	  	  
	  

The	  classical	  guitar	  is	  like	  an	  orchestra	  to	  which	  we	  could	  look	  with	  the	  
reverse	  side	  of	  binoculars.	  I	  mean	  by	  that	  that	  every	  instrument	  of	  the	  
orchestra	  is	  inside	  the	  guitar,	  but	  in	  smaller	  sound	  doze.	  It	  has	  many	  different	  
colours,	  many	  different	  timbres.(Segovia,	  1994)	  

	  

I	  den	  fortsatta	  intervjun	  beskriver	  Segovia	  hur	  gitarrister	  imiterar	  bland	  annat	  klangen	  
av	  cello	  och	  brassinstrument	  med	  gitarren.	  Sedan	  kommenterar	  han:	  “`It’s	  rather	  
dreaming	  with	  music	  than	  listening	  to	  music”	  (Segovia,	  1994).	  
	  
På	  frågan	  ”Vad	  anser	  du	  är	  det	  viktigaste	  karaktärsdraget	  hos	  den	  klassiska	  gitarren?”,	  
svarade	  Roland	  Dyens	  på	  följande	  sätt:	  
	  

As	  the	  son	  of	  a	  painter	  I	  would	  say	  the	  colour.	  The	  guitar	  is	  a	  very	  special	  
instrument,	  it	  is	  not	  just	  six	  vibrating	  strings,	  but	  also	  the	  way	  we	  make	  them	  
vibrate.	  We	  have	  many	  possibilities:	  with	  the	  fingertip,	  with	  the	  finger,	  with	  
both	  sides	  and	  so	  on	  and	  then	  the	  point	  where	  we	  touch	  the	  string	  and	  with	  
which	  angle.	  They	  all	  are	  possible	  colours.	  We	  have	  millions	  of	  combinations	  
for	  us	  to	  determine	  a	  colour,	  which	  we	  need.	  It	  seems	  that	  not	  using	  this	  
possibility	  of	  colours,	  not	  considering	  their	  importance,	  is	  like	  getting	  close	  to	  
the	  guitar	  without	  really	  meeting	  the	  instrument.	  (Birtch,	  2005)	  

	  
Den	  amerikanska	  gitarristen	  William	  Kanengizer	  (1995)	  undervisar	  i	  sin	  video	  Classical	  
guitar	  mastery	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  härma	  klarinettens,	  kontrabasens	  och	  andra	  
symfoniorkesterinstrumentklanger	  på	  den	  klassiska	  gitarren.	  Genom	  att	  använda	  dessa	  
ljud	  kan	  läraren	  bidra	  till	  blinda	  barns	  ljudvärld.	  
	  
Spindelövningen	  som	  beskrivs	  i	  resultatet	  finns	  också	  i	  Urshalmis	  (2006)	  samt	  i	  
Cardosos	  (2006)	  och	  Romeros	  (2012)	  böcker.	  Andra	  övningen	  i	  samma	  stycke	  är	  också	  
ett	  förslag	  av	  den	  svenske	  klassiske	  gitarrmästaren	  Mårten	  Falk	  (personlig	  
kommunikation,	  2013)	  som	  i	  sina	  masterclass-‐lektioner	  brukar	  demonstrera	  hur	  det	  är	  
möjligt	  att	  begränsa	  stor	  vänsterhandsrörelse.	  
	  
Den	  övningen	  handlar	  om	  att	  göra	  små	  rörelser.	  Det	  här	  är	  en	  grundläggande	  regel	  i	  
gitarrteknik,	  att	  göra	  så	  små	  rörelser	  och	  spänna	  sig	  så	  lite	  så	  möjligt.	  Oftast	  är	  
synskadade	  gitarrister	  som	  gör	  stora	  rörelser	  inte	  medvetna	  om	  det.	  Det	  har	  blivit	  en	  
automatisk	  reflex	  hos	  dem.	  Läraren	  bör	  förklara	  det	  för	  dem	  och	  föreslå	  övningar	  för	  att	  
begränsa	  de	  här	  rörelserna	  (Informant	  2).	  Det	  är	  lika	  viktigt	  att	  eleven	  ska	  öva	  in	  ny	  
repertoar	  när	  han/hon	  tänker	  på	  just	  det	  och	  öva	  på	  att	  fixa	  problemet	  (Urshalmi,	  2006).	  	  
	  
Till	  slut	  är	  det	  alltid	  viktigt	  att	  ställa	  sig	  frågorna:	  Varför	  är	  det	  viktig	  att	  göra	  det	  man	  
gör?	  Var	  är	  det	  för	  mål	  med	  att	  öva	  och	  öva	  på	  gitarren?	  Det	  är	  omöjligt	  att	  bortse	  från	  
att	  all	  övning	  görs	  för	  att	  äntligen	  spela	  musik	  offentligt,	  för	  andra	  åhörares	  skull.	  Varför	  
spelar	  man	  då	  offentligt?	  Är	  det	  för	  pengarnas	  skull,	  för	  musikens	  skull	  eller	  för	  att	  
bekräfta	  sitt	  ego?	  Att	  ställa	  sådana	  frågor	  visar	  på	  vägen	  i	  ens	  liv	  och	  hjälper	  en	  att	  lösa	  
problem	  som	  gäller	  både	  att	  spela	  gitarr	  och	  själva	  livet.	  Romero	  (2012)	  skriver	  bland	  
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annat	  i	  sin	  bok	  om	  klassiskgitarrteknik	  att	  koncentrationen	  beror	  på	  motivationen.	  En	  
egoistisk	  motivation	  hindrar	  koncentration,	  medan	  en	  altruistisk	  motivation	  hjälper	  det	  
(Romero,	  2012).	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  
Musik	  är	  främst	  ljud.	  Noter	  är	  bara	  en	  avbildning	  av	  musik,	  det	  är	  inte	  själva	  musiken.	  
Det	  gäller	  också	  för	  musikinspelningar.	  Det	  som	  för	  många	  seende	  gitarrelever	  är	  ett	  
”handikapp”	  för	  att	  kunna	  nå	  musiken	  är	  att	  de	  brukar	  memorera	  och	  reflektera	  över	  
endast	  fingrarnas	  rörelser.	  Å	  andra	  sidan	  är	  det	  självklart	  för	  de	  som	  inte	  kan	  se	  att	  de	  
ska	  tänka,	  uppskatta	  och	  arbeta	  med	  musikens	  ljud.	  På	  grund	  av	  detta	  har	  de	  mycket	  att	  
lära	  ut	  och	  det	  var	  den	  centrala	  idén	  bakom	  den	  här	  uppsatsen.	  	  Det	  finns	  en	  otroligt	  stor	  
rikedom	  gömd	  i	  alla	  ljud	  som	  bara	  väntar	  på	  att	  bli	  upptäckta	  och	  hörda.	  
	  
Vi	  föreställer	  oss	  bilden	  där	  en	  gitarrist	  ska	  framföra	  ett	  stycke	  för	  en	  liten	  publik.	  
Centrum	  är	  musiken	  som	  ska	  spelas.	  Men	  vad	  är	  det	  för	  mål	  med	  spelningen?	  Gitarristen	  
ska	  försöka	  skapa	  en	  relation	  mellan	  publik	  och	  musik	  genom	  att	  gestalta	  sin	  egen	  
relation	  till	  gitarren,	  till	  tonsättaren	  som	  har	  skrivit	  musiken	  och	  till	  allt	  som	  ingår	  i	  den	  
här	  lilla	  ritualen.	  Alla	  detta	  är	  ett	  medel	  för	  att	  nå	  syftet,	  de	  ingår	  i	  det.	  
	  
Om	  vi	  anser	  att	  gitarristen	  redan	  är	  utbildad	  i	  musik	  och	  gitarrspel	  och	  har	  repeterat	  och	  
memorerat	  stycket	  tillräckligt	  bra,	  är	  orsaken	  till	  att	  denne	  skulle	  göra	  ett	  misstag	  
främst	  koncentrationssvårigheter,	  det	  vill	  säga	  att	  gitarristen	  tänker	  på	  annat.	  	  Att	  tänka	  
på	  annat	  är	  en	  fiende	  till	  koncentration,	  då	  händer	  det	  lätt	  att	  det	  blir	  fel,	  och	  även	  om	  så	  
inte	  sker,	  kommer	  musiken	  att	  låta	  mindre	  musikalisk	  och	  mer	  mekanisk,	  vilket	  betyder	  
att	  gitarristen	  mer	  eller	  mindre	  har	  missat	  centrum.	  Att	  vara	  närvarande	  både	  i	  musiken	  
och	  i	  resten	  livet	  är	  värt	  den	  mödan	  av	  övning	  som	  tar	  hela	  livet.	  
	  
Dessutom	  kan	  jag	  säkert	  säga	  är	  att	  målet	  med	  undervisning	  skall	  vara	  att	  skapa	  och	  
utveckla	  en	  ömsesidig,	  lärorik	  och	  frisk	  relation	  mellan	  lärare	  och	  elev	  samt	  mellan	  elev,	  
musik	  och	  gitarr.	  Alltså	  en	  levande	  relation.	  Blinda	  och	  synsvaga	  personer	  är	  bara	  
människor	  som	  alla	  andra.	  Om	  man	  absolut	  insisterar	  på	  att	  kategorisera	  dem,	  så	  kunde	  
man	  säga	  att	  deras	  biologiska	  ögon	  inte	  ser	  bra	  och	  att	  deras	  öron	  hör	  bättre.	  Alla	  
arbetssätt	  som	  presenteras	  här	  är	  ett	  redskap	  till	  det	  målet,	  och	  är	  inte	  ett	  självständigt	  
mål.	  	  	  	  

5.3	  Ett	  ord	  till	  angående	  gehörsövning	  
Jag	  har	  påpekat	  att	  blinda	  har	  en	  potential	  att	  utveckla	  absolut	  gehör	  och	  visat	  hur	  lärare	  
kan	  undervisa	  dem.	  Självklart	  hänger	  absolut	  gehör	  ihop	  med	  relativt	  gehör.	  Det	  första	  
innebär	  att	  en	  elev	  kan	  identifiera	  vilken	  ton	  som	  helst	  utan	  tidigare	  referens	  (t.ex.	  man	  
vaknar	  på	  morgonen	  och	  hör	  att	  dörrklockan	  ringer	  och	  vet	  att	  den	  tonen	  är	  G).	  Det	  
andra	  innebär	  att	  om	  man	  lyssnar	  till	  två	  toner	  (melodisk	  eller	  harmonisk	  spelat)	  och	  
vet	  vilken	  som	  är	  den	  första,	  då	  kan	  man	  identifiera	  den	  andra	  också,	  på	  grund	  av	  
tonernas	  relation.	  En	  musiker	  med	  ett	  helt	  utvecklat	  relativt	  gehör	  kan	  förstå	  hela	  
strukturen	  av	  stycken	  utan	  att	  förstå	  tonarten,	  för	  att	  kunna	  detta	  behöver	  han	  också	  få	  
veta	  grundtonen,	  eller,	  ha	  absolut	  gehör.	  Relativt	  gehör	  är	  extra	  viktigt	  för	  synskadade	  
gitarrelever,	  för	  att	  de	  kommer	  att	  lära	  sig	  de	  flesta	  av	  sina	  stycken	  på	  gehör.	  	  
	  
Följande	  övning	  visade	  jag	  för	  de	  elever	  som	  medverkade	  i	  studien.	  Tanken	  bakom	  
denna	  enkla	  övning	  som	  följer,	  är	  att	  öva	  in	  kvint	  intervallen	  på	  alla	  möjliga	  sätt	  som	  de	  
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förekommer	  i	  ett	  musikstycke:	  harmoniskt,	  melodiskt,	  uppåt,	  neråt	  och	  med	  betoning	  på	  
första	  eller	  andra	  ton.	  Övningen	  består	  av	  två	  stämmor:	  melodi	  och	  ackompanjemang.	  
Eleven	  ska	  lära	  sig	  båda	  utantill	  och	  spela	  dem	  tillsammans	  med	  en	  lärare.	  Först	  spelar	  
eleven	  melodi	  och	  läraren	  ackompanjemang	  och	  sedan	  byter	  de.	  Det	  går	  också	  bra	  att	  
sjunga	  övningen:	  
 

 
	   	   Figur	  7:	  Kvint	  övning,	  komponerat	  av	  Achilleas	  Manisalis	  

 
Likadana	  övningar	  kan	  en	  lärare	  komponera	  för	  att	  lära	  ut	  alla	  andra	  intervaller	  också.	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  
Hela	  processen	  för	  att	  skriva	  den	  här	  uppsatsen	  har	  varit	  extremt	  lärorik	  och	  
upplysande	  för	  mig.	  Det	  hjälpte	  mig	  att	  gå	  djupare	  och	  vidare	  in	  i	  musikens	  och	  gitarrens	  
område.	  Ämnet	  är	  så	  stort	  att	  jag	  tror	  att	  jag	  aldrig	  kommer	  att	  behärska	  det.	  Jag	  skulle	  
snarare	  säga	  att	  jag	  ser	  hela	  livet	  som	  en	  chans	  att	  utforska	  det.	  Genom	  den	  här	  studien	  
fick	  jag	  kunskap	  och	  erfarenhet	  om	  hur	  man	  kan	  undervisa	  gitarr	  i	  allmänhet,	  oavsett	  
om	  eleven	  ser	  eller	  inte.	  Jag	  har	  också	  försäkrat	  mig	  om	  att	  synskador	  inte	  alls	  är	  ett	  
handikapp	  när	  det	  gäller	  musik.	  Tvärtom	  har	  personer	  med	  synskador	  oftast	  mycket	  att	  
säga	  om	  musik	  och	  ljud,	  som	  seende	  personer	  inte	  märker	  eller	  begriper.	  Den	  centrala	  
idé	  som	  utforskades	  och	  som	  är	  intressant	  för	  gitarrspelet	  och	  för	  musiklärarna	  kan	  
sammanfattas	  i:	  hur	  elever	  kan	  utveckla	  en	  levande	  relation	  med	  sitt	  instrument	  och	  
med	  musik.	  	  	  	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  
Det	  här	  är	  ett	  examensarbete	  på	  en	  musikhögskola,	  vilket	  är	  ganska	  begränsat.	  Nästa	  
steg	  skulle	  kunna	  vara	  att	  undervisa	  i	  gitarr	  med	  ett	  större	  antal	  synskadade	  elever,	  
observera,	  forska	  och	  skapa	  nya	  vägar	  och	  sätt	  att	  hjälpa	  och	  förbättra	  de	  gamla	  
metoderna.	  
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Förslag på filmer och dokumentärer om synskadade 
 
Blindsight (Lucy Walker, 2006) – dokumentär som visar hur den amerikanska blinde 
bestigaren Erik Weihenmayer fick en grupp av blinda barn från Tibet upp till en av Himalayas 
högsta topp. 
 
The Color Of Paradise – persisk film av Academy Award-nominerade regissören Majid 
Majidi. Den handlar om ett begåvat blint barn som är ovälkommen av sin fader på grund av 
sitt ”handikapp”.  
 
Genghis Blues – dokumentär som beskriver historien om den amerikanska blinde 
bluesgitarristen Paul Pena, som lärde sig spela och sjunga Tuvas folkmusik. Tuva är ett 
område i Mongoliet med en väldigt speciell typ av sångtradition. Paul Pena åkte dit, träffade 
tuva musiker, spelade med dem och blev accepterad som en skicklig tolkare av Tuvas 
folkmusik. 
 
Jorge Luis Borges, The Mirror Man – dokumentär om den berömt argentinske författaren och 
poeten Jose Luis Borges, som tappade sinnet i mitten av sitt liv pga. sjukdom. 
 
 
Lista på musikstycken på de 2 bifogad CD 
 
CD1: 

1. Arpeggio	  etyd	  i	  E	  moll:	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spår1-‐15	  
2. Spindel	  övning:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spår16-‐21	  

CD2: 
1. Preludio	  till	  La	  Catedral	  av	  Agustin	  Barrios	  Mangore	  (för	  mer	  avancerade	  

gitarrister):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spår	  1-‐50.	  
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Informationsbrev till informanterna 
 
 
Uppsats tema är ´´’’att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr ´´ 
 
Syftet med min uppsats är att skapa ett hjälpmedel med förslag, funktionella övningar och 
pedagogiska förslag som gitarr läraren kan använda i sin undervisning vid tillfället att han får 
en synskadad elev.  
 
Min metod består av analysera och kritiskt använda material av mina intervjuar, litteratur 
omkring ämnet och observationer av undervisningen till två synskadade elever som jag 
undervisar i gitarren. 
 

 

                                                           Achilleas Manisalis 
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Förfrågan om tillstånd för att studera barn 
 
 
 

 
 
Kära fr. --------- 
 
Jag håller på att skriva mitt examensarbete vid Musikhögskolan Ingesund som handlar om: 
’’att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr ´´ 
 
Examens arbete är en obligatorisk uppgift som ingår mina klassiskgitarrlärare studier.  
 
Den här uppsatsen är ett försök at underlätta gitarrens undervisning till synskadade elever.  
 
Syftet med min uppsats är att forska om hur man kan bäst undervisa synskadade i gitarren och 
att föreslå funktionella övningar som en gitarr läraren kan använda i sin undervisning vid 
tillfället att han får en synskadad elev.  
 
Min metod består av analysera och kritiskt använda material av mina intervjuar, litteratur 
omkring ämnet och egen erfarenhet som gitarrist och lärare. 
 
Under vår termin, skulle jag villa undervisa din dotter -------. Under undervisningen, vill jag 
prova undervisnings tekniker och metoder som jag anser bäst och observera hur de fungerar. 
Sedan kommer jag att använda mina observationer för att skriva uppsatsen.  
 
 
Barns namn: 
 
………………………………………….. 
 
 
Målsmans underskrift: Ort och datum: 
 
…………………………………………… …………………………………….. 
 
Tack för ditt samarbete! 
Varmast AchilleasManisalis 
Tel. 0737397493 



 48	  

Bilaga	  4	  
Intervjufrågor 
 
Till Informatören 1, som är pianist och utbildar lärare till synskadade, både i musiken och i andra 
ämne, ställdes följande frågor:  
 
1. Hur	  undervisar	  du	  de	  kommande	  musik	  lärare	  till	  synskadade	  att	  hjälpa	  deras	  elever	  

orientera	  händerna	  i	  pianot,	  gitarr	  eller	  andra	  instrument?	  
2. Det	  gäller	  till	  en	  stor	  utsträckning	  att	  alla	  blinda	  har	  ett	  generellt	  starkare	  minne	  än	  vanligt.	  

Hur	  läraren	  kan	  utnyttja	  det	  i	  musikens	  undervisning,	  i	  jämförelse	  med	  tekniker	  man	  
använder	  med	  elever	  som	  kan	  se?	  

3. Hur	  har	  det	  fungerat	  med	  Braille	  musik	  notation	  enligt	  hennes	  erfarenhet?	  
4. Eftersom	  du	  accepterar	  att	  alla	  synskadade	  elever	  inte	  lär	  sig	  musiken	  på	  samma	  sätt,	  kan	  du	  

ge	  några	  exempel	  på	  undervisnings	  tekniker/metoder	  som	  har	  fungerat	  bra	  för	  olika	  
synskadade	  elever?	  

5. Kan	  du	  beskriva	  några	  musikaliska	  lekar	  eller	  övningar	  för	  att	  uppmuntra	  kreativitet	  i	  
instrumental	  inlärning	  hos	  synskadade	  elever?	  

6. Vad	  är	  det	  viktig	  för	  pedagogik	  när	  det	  gäller	  att	  undervisa	  synskadade	  i	  musik?	  	  	  

Till Informatören 2, som är rektor och musiklärare i kulturskola och har undervisat gitarr till två 
synskadade elever, ställdes följande frågor:  
 
1. Hur	  har	  du	  hjälpt	  han	  dina	  elever	  orientera	  händerna	  i	  gitarren	  eller	  andra	  instrument:	  

(Påstått	  at	  eleven	  är	  högerhand).	  	  	  	  	  
2. På	  vilka	  sätt	  har	  dina	  elever	  lärt	  sig	  känna	  avståndet	  mellan	  band	  och	  strängar	  med	  vänster	  

hand	  på	  gitarren	  hals.	  
3. Hur	  har	  han	  undervisat	  en	  bra	  höger	  hand	  teknik.	  
4. Hur	  har	  det	  fungerat	  med	  repertoar/etyder	  memorering	  vid	  användning	  av	  Braille	  musik	  

notation	  och	  gehör,	  eller	  om	  han	  har	  använd	  sig	  någon	  annat	  sätt.	  Också	  vilket	  material	  
(böcker,	  övningar	  osv.	  har	  han	  jobbet	  med	  generellt).	  

5. Vad	  tror	  du	  om	  speciella	  inspelningar	  istället	  av	  Braille	  notation	  för	  memoreringens	  skull.	  	  
6. Kan	  han	  föreslå	  någon	  special	  sätt	  för	  att	  jobba	  med	  tekniska	  problem	  och	  lösningar	  och	  

också	  problem	  när	  det	  gäller	  moral	  (alltså	  eleven	  blir	  uttråkad,	  har	  ingen	  lust	  att	  öva	  osv.)	  
7. Vad	  är	  det	  för	  nackdel	  och	  fördel	  när	  det	  gäller	  synskadade	  elever	  som	  börjar	  lära	  sig	  spela	  

gitarr,	  i	  jämförelse	  med	  inte	  synskadade	  (eftersom	  han	  har	  undervisat	  båda).	  
8. Vad	  är	  det	  viktig	  för	  pedagogik	  när	  det	  gäller	  att	  undervisa	  synskadade	  i	  musik?	  	  	  

Till Informanterna 3 och 4, som var både synskadade musiker och som spelade gitarr som andra 
instrument, ställdes följande frågor: 

1. Beskriva	  din	  relation	  med	  gitarren	  och	  andra	  instrument	  du	  spelar,	  hur	  har	  du	  lärt	  dig	  
spela?	  

2. Vad	  har	  varit	  mest	  svårt,	  hur	  har	  du	  övat	  på	  det?	  
3. Vad	  hjälpte,	  vad	  hjälpte	  inte?	  
4. Kan	  berätta	  i	  mer	  detalj	  angående	  vänster	  hands	  teknik	  på	  gitarren	  och	  den	  egen	  

erfarenhet	  om	  detta?	  
5. Vad	  är	  det	  viktig	  för	  pedagogik	  när	  det	  gäller	  att	  undervisa	  synskadade	  i	  musik?	  	  	  
6. Hur	  har	  det	  fungerat	  med	  inspelade	  gitarr	  lektioner	  som	  jag	  lämnat	  till	  dig?	  (bara	  till	  

informatören	  3).	  

 
	  


