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Abstrakt

Syftet med den här undersökningen är att belysa lärare och studenters uppfattning om gehör och 
noter i undervisningen. Jag vill också undersöka hur studenterna upplever ett gehörsbaserat och 
notbaserat musicerande. 

Studien genomfördes med hjälp av fyra stycken kvalitativa intervjuer och alla fyra informanter, två 
lärare och två studenter, hade erfarenhet av gehör och noter i undervisningen. Från intervjuerna fick 
jag fram att noter och gehör ska komplettera varandra och främja elevens musikaliska utveckling. 
De båda studenterna hävdade att ett musicerande som sker via gehöret är mer fritt och personligt, 
men vidhåller också att man gör en egen tolkning om man spelar via noter. De intervjuade jobbar 
med gehör, både själva och i sin undervisning, och finner det som en bra metod i att bli medveten 
om sitt eget musicerande. Noter anser de vara viktigt för samspel och för tillgång till komplex 
musik. 

Arbetet visar på behov av vidare forskning i hur gehör och noter kan användas som kompletterande 
metoder i musikundervisningen och hur not- respektive gehörsbaserade musiker kan närma sig 
varandras strategier för musikinlärning.

Nyckelord; gehör, noter, undervisningsmetoder, inlärningsstilar
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1. Inledning

Jag började spela tvärflöjt på Kommunala Musikskolan när jag var 9 år och nu är jag 25 år och ska 
snart ta examen som flöjtpedagog och klassmusiklärare. Jag är en klassiskt skolad flöjtist vilket till 
mestadels har inneburit inlärning via noter. När jag började spela fick jag - som de flesta andra - en 
spelskola, Flöjten och jag, och om jag minns rätt  så fanns det ytterst få inslag av gehörsspel och 
improvisation. Kan hända att det fanns men att min lärare inte använde sig av det. Detta ledde till att 
jag de kommande åren kände mig hämmad i att närma mig andra musikstilar och det  var först när 
jag var 20 år och började spela balkanmusik som jag tvingades konfrontera rädslan inför 
improvisation. 

Jag har haft  en enorm nytta av att kunna läsa noter och jag tycker det är oerhört viktigt att besitta 
den kunskapen. Dock önskar jag att jag i tidig ålder hade fått spela i gehörsbaserade sammanhang 
och prova på att improvisera. Jag har under min tid på Musikhögskolan spelat  balkanmusik och har 
även i slutet  av min utbildning provat på jazz. Det senare har varit både svårt och skrämmande just 
för att jag inte tidigt i min musikaliska bana gavs möjlighet att använda gehör som ett sätt  för 
inlärning och musicerande. 

Min ambition som lärare är därför att ge mina elever kunskap för att medverka i olika slags 
musikaliska sammanhang. Jag tycker att det  är av betydelse att nybörjare, gamla som unga, tidigt 
får lära sig att  spela både via noter och via gehör då man med dessa två strategier har möjlighet att 
närma sig en stor del av världens musik.

Jag anser att gehörs- och notbaserad undervisning är två helt skilda sätt för inlärning och inga man 
ska jämföra med varandra. Den komponerade och noterade musikens strukturer kräver att utövaren 
har kunskap i notläsning för att snabbt  komma igång med samspel samt genomföra en konsert. 
Musik som är mer gehörsbaserad kräver ett aktivt lyssnande i själva repetitionsstunden eller vid 
förberedelserna innan samspelet.

Jag vill som lärare att mina elever ska finna de båda strategierna naturliga och att de ser dem som 
kompletterande metoder. Frågan är om det går att genomföra en undervisning som är både gehörs- 
och notbunden utan att den för den delen blir ineffektiv och utan kvalitet? 
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2. Syfte

Syftet med denna studie är att belysa gehör-och notbaserad instrumentalundervisning ur både lärar- 
och elevperspektiv. Jag vill också undersöka hur de studerande uppfattar musicerande med noter 
och gehör.

2.1 Frågeställningar

 -Vilken bakgrund har musiklärarna gällande gehör- och notbaserad undervisning?

-Hur uppfattar lärarna gehör- och notbaserad undervisning ur ett musikaliskt och pedagogiskt 
perspektiv?

-Hur ser lärarnas undervisningsmetoder ut?

-Vilken bakgrund har studenterna gällande gehör- och notbaserad undervisning?

-Hur uppfattar studenterna gehör- och notbaserad undervisning ur ett lärande- och musikaliskt 
perspektiv?

-Hur ser studenternas undervisningsmetoder ut?

-Hur uppfattar studenterna de båda metoderna vid musicerande?
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras några, för studien, centrala begrepp. Därefter följer en översikt av hur 
forskare i musik har undersökt och reflekterar kring gehörs- och notspel. Kapitlet kommer även att 
redogöra för gehör och noter ur ett pedagogiskt perspektiv samt om de motsättningar som eventuellt 
uppstår i diskussionerna kring gehörs- och notbaserad musik. 
Avslutningsvis behandlas det sociokulturella perspektivet på lärande.

3.1 Centrala begrepp

Gehör 

”Förmågan att med hörselsinnets hjälp  uppfatta och bedöma tonhöjder” (Bonniers Musiklexikon, 
2003, s. 173).

Gehörsbaserad musik

Gehörsmusik eller gehörsbaserad musik är en samlande beteckning för att uppföra, lära in, minnas 
och lagra samt skapa musik utan hjälp av noter (Lilliestam, 1995).

Notbaserad musik/Klassisk musik

”Musik inom en tradition från åtminstone 1600-talet och framåt, vanligt i motsats till folkligare 
musiktyper” (Nationalencyklopedin, 1996, s. 139). 

Improvisation

”I musiksammanhang en ofta använd benämning på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett 
musikaliskt framförande” (Nationalencyklopedin, 1992, s. 382).

Interpretation

”I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i 
framförandet av ett musikverk” (Nationalencyklopedin, 1992, s. 518).
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3.2 Forskares uppfattningar om noter och gehör

Musikinlärning och musicerande kan ske på två, inlärningsmässigt olika sätt. Det ena är via ögat 
(noter) och det andra är via örat (gehöret). Merparten av världens musik är gehörsmusik och har 
förmedlats muntligt från en person till en annan, men trots detta har den noterade musiken haft en 
enorm genomslagskraft. Detta har lett till att den notbaserade undervisningen fått  stor plats i 
alltifrån grundskola till högre musikutbildningar. Att den fått denna stora plats är dock inte något 
som såväl musiklärare som forskare anser vara optimalt. 

Playing by ear should be the basis of all musical playing. Playing by ear and playing 
written music are not two sharply defined fields, but rather a continuum, where player 
can lean to the direction of ear playing or the direction of note playing in a certain 
moment. (Priest, 1985, refererad i Johansson, 2002, s. 31)

Anledningen till att dessa två metoder har blivit skilda från varandra menar Lilliestam (1995) kan 
ha att göra med att den notbaserade musiken i många skeden i historien uppfattats som bättre och 
mer intressant bland både musiker och forskare. Den har därmed fått en högre status än den 
gehörsbaserade, som oftast associeras med folk- och populärmusik. Forskare har tänkt på musik 
som liktydigt med noterad konstmusik och därför ägnat sig mer åt den. ”Musik som inte finns 
nedskriven tas inte på lika stort allvar och den är därför svår för forskarna att handskas 
med” (Finnegan, 1988:125, refererad i Lilliestam, 1995, s. 3). Då vår västerländska musikkultur är 
präglad av notcentrering tänker vi, omedvetet eller medvetet, på musik som noterad musik eller 
notskrift. ”Noterad musik blir till norm för all musik” (s. 3). Lilliestam menar också att man måste 
börja inse att det finns fler strategier för att musicera och göra musik1. 

Människan har alltid haft ett behov av att få uttrycka sig. Ett musicerande som sker alltför 
notbundet kan dock ha en hämmande effekt på skapandet. 

Noter är såklart inte fördömda i undervisningen men det finns risk för att  barnet blir 
hämmad i sin musikalitet  då många pedagoger själva är slavar under noterna och ger 
budskapet  att  ’man ska spela som det står’ till barnet. Det  detta kan leda till är att det 
behovet alla människor har av att uttrycka sig, går förlorat. (Björkvold, 2005, s. 178)

Björkvold (2005) menar också att koncentrationen som musikern har på noterna gör att hon eller 
han förlorar kroppens musikaliska uttryck. Kroppen och instrumentet blir inte en organisk enhet. 
Blir det tekniskt svårt uppstår som han säger: ”en kamp mellan teknik, musik och det egna behovet 
att uttrycka sig”. Noterna låser fast spelet istället för att befria det (s. 178). 

Det första mötet med klingande musik som ska läras in betonas av flera forskare som väldigt 
viktigt. Om detta möte sker via noter finns risken att det som borde stå i fokus för ett  genuint 
musicerande går förlorat.

De noterbara parametrar som finns i musik är till exempel tonhöjd och rytm, medan de 
icke noterbara parametrar är exempelvis klangfärg och ”sound”. Notskriften leder så att 
säga till att dessa icke noterbara parametrar försummas. (Schenk, 2000, s. 234)
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I likhet med Schenk (2000) menar Björkvold (1995) att: ”musik är en klingande uttrycksform. 
Därför är det ännu viktigare att aldrig tappa kontakten med levande ljud än det är i den verbala 
språkkulturen” (s. 167).

3.3 Gehör som inlärningsmetod

Majoriteten av musiker som ägnar sig åt populärmusik lär sig via gehöret. Green (2001), har forskat 
inom detta område och har sett  att lärandet väldigt sällan sker på egen hand utan att det växer fram i 
en grupp, ofta med jämlikar eller med andra vuxna med större erfarenhet. De lär sig inte bara 
genom att  lyssna utan även genom att observera både varandra och professionella musiker. En 
ytterligare aspekt på lärandet i grupp  är språket. De pratar ofta om skalor, harmonik, teknik, rytmer 
och musikstilar vilket gör att de lär sig av varandra med varandra (s. 82-83). 
En stor del av lärandet sker också genom att lyssna på inspelningar. Purposive listening är en metod 
som Green anser är det mest systematiska, medvetna och målinriktade sättet att lära genom 
lyssnande. Det är en pågående process av; lyssnande, internalisering, övning och att spela med. 
Att använda sig av en annan metod som Green kallar listening and copying torde vara en ganska 
ensam aktivitet men faktum är att i populärmusiska sammanhang så sker detta lyssnande ofta i 
grupp. 

Learning by copying recordings is always essentially a solitary activity. But solitude is by 
no means a distinguishing mark of the popular music learner. On the contrary, with some 
notable exceptions, solitary learning practices are accompanied by other equally 
significant practices which take place through interaction with friends, siblings and other 
peers. (Green, 2001, s. 76)

Bland populärmusiker sker alltså lärandet oftast i grupp, oavsett  vilken strategi de använder för att 
lära sig en låt (Green, 2001).
Utöver dessa metoder har Green i sin studie också sett  att spel med noter eller böcker förekommer, 
men inte i samma utsträckning som i den klassiska musikens undervisning. Lyssnandet är det 
primära medan noterna är det sekundära (s. 96). 
 
3.3.1 Inlärningsstilar

Green (2001) gjorde en studie om lärstilar och strategier för lärande i instrumentalundervisning där 
15 elever deltog. De fick lyssna på en låt och samtidigt försöka lista ut vad som spelades. Hon kom 
sedan fram till fyra olika stilar för att tillägna sig en låt på gehör. 

Impulsive style

Eleven lyssnar knappt på musiken som spelas innan han börjar. Stannar inte för att lyssna på 
eventuella felspelningar utan spelar med gott självförtroende både rätt och fel toner.

After listening to only one rendition of the riff, Fred starts playing his trumpet, loudly and 
apparently with enormous confidence. He plays the rhythm correctly, but  is mainly 
playing all on one note – not one of the correct notes, and it’s slightly out of tune – then 
he switches to another note and sticks on that. (s. 11) 
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Shot-in-the-dark style

Eleven provar olika toner utan att egentligen lyssna och märker inte heller när det blir rätt. En lärstil 
där eleven gissar sig till de rätta tonerna och rytmerna.

Each time he tried to find a note on his instrument, he went  for one that  happened to be 
“wrong”; winced, and immediately stopped playing. Even if he played a correct note, he 
did not  seem to recognize it as being correct. He seemed to have some fear and doubts, 
was very hesitant to even try a note, and played quietly. (s.12)

Practical style

Eleven har tre tillvägagångssätt att tillägna sig låten.

1. Spelar tyst, men utan osäkerhet, för att höra inspelningen och sig själv.

2. Spelar en skala för att hitta rätt ton och använder det som ett sorts ankare för att hitta fler toner.

3. ”Dwell and catch up”, väljer ut några toner och övar på dem för att lära sig en del av låten. 

Katie listens to almost two renditions of the new riff, than seeks notes by scalar 
movement; as soon as she hits the correct starter note she realizes it’s right; then plays the 
rest of the riff, which is a downward scale, correctly straight off. (s. 14)

Theoretical style

Eleven är teoretiskt inriktad. Lyssnar på låten men ställer frågor om hur han eller hon ska spela. 
Lärostilen domineras av teori och analys. 

Liz is listening with concentration, but instead of autonomously applying a practical 
strategy and trying notes on her instrument, she asks questions and appears to want to 
work out each note, in theory, before she tries to play. (s .14)

3.4 Gehör i undervisningen

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. I musikundervisningen kommer därför elever spela eller 
sjunga som sina lärare, observera och imitera. Schenk (2000) pratar om imitation som 
traditionsbärare och refererar till Millman (1994, s. 133): ”Jag är övertygad om att imitation är den i 
särklass bästa metoden för inlärning eftersom den fungerar på ett omedvetet plan (...) som om en 
kropp lärde sig något direkt av en annan utan att intellektet kom i vägen”. (s. 39)

De allra första sakerna vi lär oss i livet sker utan instruktioner från lärare. Vi lär oss att prata, gå, 
och springa utan att någon talat om för oss hur. Människan har en medfödd potential att tillägna sig 
alla dessa färdigheter och flera därtill och Björkvold (2005) menar att  dessa färdigheter utnyttjades 
då vi hade en stark motivation att  vara och göra som andra. Vår fenomenala förmåga att ta efter våra 
förebilder fanns också med på vägen i denna utveckling. I likhet med både Millman (1994) och 
Schenk (2000) säger Lilliestam (1995) följande: 
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  För att lära sig olika förmågor och ämnesområden har människan tillgång till två 
huvudsakliga lärandesätt. Dessa två sätt för att lära sig är imitation och improvisation. 

   Människor har en mycket stor förmåga att härma andra individers beteende, och denna 
förmåga är en viktig del av imitationssättet för lärande. Imitation som lärandesätt är 
emellertid inte begränsat  till att härma andra människors  beteenden. Imitation är en viktig 
utgångspunkt för lärande. (s. 37) 

Imitation är således för oss människor ett naturligt tillvägagångssätt för lärande. 
Dels för lärande som har att göra med andra individers beteenden och dels för kunskap  som vi kan 
tillägna oss i läromiljöer som skolan eller andra liknande instanser. 

Avslutningsvis säger Mills (1973, s. 139, refererad i Schenk, 2000, s. 244):

Jag tror att  barnet  som har lärt  sig att lyssna och spela gehörsmässigt  har den största 
chansen att bli en helhetsläsare. Med det menar jag att  när han läser noter för första 
gången kommer han automatiskt att  försöka höra musiken inom sig... Musiken kommer 
ganska snabbt att låta levande istället för tråkig och meningslös.

Så för att musiken ska bli levande är det, som både Mills (1973) och andra forskare nämner, en 
fördel om musiken som lärs in görs via gehöret, det vill säga via imitation. 

3.4.1 Improvisation

Improvisation är mer än bara ett  moment inom musik. Nachmanovitch (1990, refererad i 
Augustsson & Raissi, 2008, s. 11) menar att alla människor är improvisatörer och gör kopplingar till 
både vanligt tal och det dagliga livet. Han hävdar att om vi lever och agerar i nuet utan ett 
förutbestämt manuskript är det improvisation. 

I musikaliska sammanhang används improvisation främst när man musicerar, och det är starkt 
förknippat med jazzmusiken. 
Improvisation spelar också en viktig roll i många andra musikkulturer, exempelvis indisk-, 
afrikansk- och balkanmusik (Nationalencyklopedin, 1992). 
Även fast  improvisation handlar om att  skapa eget är den aldrig helt fri eftersom det alltid finns ett 
musikaliskt grundmaterial som ska ligga till grund för skapandet. Den musicerande måste i sitt 
skapande ta hänsyn till bland annat tonförråd, instrumentets tekniska möjligheter, melodiskt och 
rytmiskt utgångsmaterial och stil (Sohlmans musiklexikon, 1992). 

3.4.2 Inställningen till gehör bland musiklärare

Trots att det gehörsbaserade musicerandet dominerar i världen så har den noterade musiken en 
tyngd i sig som inte gehörsmusiken har. Detta kan vara en anledning till varför man lägger så stor 
vikt vid noter i musikundervisningen i allt från grundskolan till den institutionaliserade 
musikutbildningen.
Lilliestam (1995) har ytterligare en aspekt på det hela då han menar att den ”pedagogiska 
beredskapen för att undervisa om gehörsmusik är ännu relativt liten” (s. 1).
Idag finns dock rock- och jazzmusik i undervisningen på både grund-, folk- och musikhögskola 
men är inte lika utbredd. 

I likhet med Lilliestam (1995) säger Musco (2010): ”even among teachers who wish to include 
playing by ear in music classes, there may be doubts as how to teach the skill” (s. 59). 
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Hon menar också att  musiklärare ofta har en oförmåga i att spela på gehör och därför inte vill 
införliva gehörsspelet i undervisningen (s. 58). 

Det verkar alltså finnas en stor vilja men en lika stor okunskap hos lärare i hur man undervisar i 
gehör, och vad kan det i sådana fall få för konsekvenser? Musco (2010) säger så här: ”teachers 
focusing on instrumental-technical skills prioritize a pedagogical framing. Teachers who introduce 
their pupils to musical practice and treat instrumental-technical skills take an artistical/musical and  
a pedagogical framing into account. (s. 8) 

I likhet med Muscos (2010) resultat drog Brändström och Wiklund (1995) i en studie bland 
musikhögskolestuderande och deras upplevelser av musikskoletiden, slutsatsen att de studerande 
uppfattade sin undervisning på följande sätt:
”They experienced the activity of learning as being separate from making music. Instrumental-
technical aspects were connected to learning, while musical expression was connected to making 
music” (refererad i Hultberg, 2000, s. 10).

3.5 Olika minnestekniker för att memorera musik 

Gehör innebär oftast  att vi använder hörseln för att inhämta information, det  vill säga vi lyssnar 
eller hör. Det är detta vi uppfattar som auditiva färdigheter, dvs information som inhämtas med 
sinnesorganen öron. Men till det system av färdigheter som gör att vi kan tillägna oss något hör 
även tänkande/minne och motorik, kroppsuppfattning inkluderande taktil och proprioceptorisk 
känsel, spatial förmåga, upplevda känslor och stämningar med mera (Lilliestam, 1995, s. 72). 
Lilliestam anser att man har uppmärksammat i alldeles för liten utsträckning att noter endast är ett 
sätt att minnas musik och har därför genom forskning kommit fram till fyra sinnen för att memorera 
och minnas musik.

När vi ska memorera musik kan vi använda oss av flera olika sinnen. För det första har vi det 
auditiva sinnet som innebär att man minns hur en sång eller ett musikaliskt  motiv låter. Man kan 
sedan eventuellt återskapa musiken på sitt instrument eller med rösten ur minnet med hjälp av sitt 
gehör. För det andra kan vi använda oss av det visuella sinnet, som innebär att  man minns hur något 
ser ut. När vi spelar ett instrument minns vi hur det ser ut  när vi tar ett ackord, spelar en skala eller 
en melodi. För det tredje har vi det kinestetiska och det taktila sinnet som innebär att vi minns hur 
det känns när vi spelar och när vi handskas med vårt instrument. Detta är två minnesaspekter som i 
praktiken är omöjliga att skilja åt: känslan när vi berör instrumentet och känslan när vi rör på 
fingrar, händer och armar när vi spelar. För det fjärde har vi det verbala sinnet som innebär att man 
som minneshjälp också kan ha verbala begrepp för det man ska göra. Att ge låtar eller musikaliska 
verbala namn är ett uppenbart fall av verbalt minne, liksom att man har namn på toner, beteckningar 
på ackord och ackordsgrepp (Lilliestam, 1995, s. 45-47).

3.5.1 Mentala kartor

Förutom de fyra sinnena talar Lilliestam (1995) också om mentala kartor. Det betyder att vi, när vi 
hör musik, skapar en inre bild av den som kan ta olika skepnader. Det  vi gör är att vi visualiserar 
musiken, men det behöver inte nödvändigtvis vara i form av att vi ser noter framför oss. 
De bilder vi skapar kan se ut på många sätt och vara mycket personliga. ”Det väsentliga är att det 
fungerar för just den personen. 
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Man kan minnas musik som talserier, geometriska figurer (kvadrater, cirklar), figurer på en linje, 
som en väg med hållpunkter eller färgmönster. ”Man skulle kunna säga att dessa inre bilder av 
musik är ytterligare ett, femte, sätt att minnas musik” (Welch, 1990, refererad i Lilliestam, 1995, s. 
49). 

3.6 Suzukimetoden

Suzukimetoden, eller modersmålmetoden, grundades av Shinichi Suzuki, en japansk violinist. Han 
talade inte om begåvning hos ett barn utan en förmåga och menade att alla barn kan utveckla sin 
förmåga, oberoende av arv.
”Alla barn i hela världen talar sitt modersmål helt flytande... visar inte det en uppseendeväckande 
intelligens?” (Suzuki, 1969, s 11).

Suzuki såg förälderns stora inverkan på barnet och formade en triangel av barn-förälder-lärare, där 
alla stödjer och uppmuntrar varandra (Eriksson, 1992). 
Det gick också upp för honom att barn har en enorm potential när de ska lära sig saker och likväl 
som att ett barn utvecklar sitt modersmål i tidig ålder så kan andra förmågor också utvecklas. ”Det 
gäller bara att presentera detta för barnet på samma sätt som modersmålet, dvs. genom observation, 
imitation, repetition och så småningom utveckling av intellektuell medvetenhet” (s. 13). 

3.6.1 Suzukiundervisningens utformning

Barnet får lyssna på utvald musik vid födseln för att lättare lära sig att känna igen vissa 
karakteristiska drag i musiken. Musiklyssnandet  står som en genomgående punkt genom hela livet, 
precis lika viktigt som själva övandet på instrumentet. Innan barnet börjar spela går föräldern (som 
oftast är barnets mamma) en utbildning där hon lär sig spela en låt. Eftersom små barn påverkas av 
hemmamiljön ska det finnas en förebild hemma som har kunskap om hållning, övningsvanor, 
musiklyssning och problem som kan komma att uppstå hos barnet.
Tanken är sedan att ett intresse ska väckas hos barnet, varpå det  följer med mamman på hennes 
utbildning. 
Det första stycket mamman och barnet lär sig tillsammans är ’Blinka lilla stjärna där’ med olika 
variationer. När barnet kan det tekniskt flyttas fokus över på att spela vackert.
Undervisningen sker två gånger i veckan, en gång enskilt och en gång i grupp (Eriksson, 1982).

Det är först till det andra spelåret som noter introduceras för barnet. Vi har ett behov av att kunna 
kommunicera och relatera till varandra och därför sätter vi talet före skriften. Det blir därför 
naturligt inom Suzukiundervisningen att  spela på sitt  instrument innan man använder symboler för 
att  kommunicera i form av musik. ”Music is for the ear, not for the eye, and therefore should be 
experienced thoroughly and consiously before its symbols are introduced” (Mills-Murphy, s. 155, 
refererad i Eriksson, 1982, s. 14). 

3.7 Notskrift och notläsning

Idag använder vi notskriften för att  komponera, lära in och återskapa musik, men den uppstod från 
början för att vara en minneshjälp för musiker (Lilliestam, 1995).
Guido Arezzo, som sägs vara den som uppfann notskriften i västerlandet, framhöll redan på 1000-
talet vikten av musikalisk skolning och fördömde den som spelade utan teoretiska kunskaper (s. 4). 
Det har egentligen inte hänt så mycket sedan dess då många än idag ser att lära sig musik är 
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detsamma som att lära sig notläsning och musikteori (Finnegan 1988:125 refererad i Lilliestam, s. 
4).   

3.7.1 En statusfråga

Under de kommande århundradena var det den klassiska konstmusiken och därmed notskriften som 
hade hög status och det var de bildade människorna, det vill säga de som kunde skriva, som kunde 
och fick ta del av den kulturen. Det notbaserade musiken har fortsatt att hålla en högre status än den 
gehörsbaserade och man brukar prata om ‘finkultur´och ‘populärkultur´ - konstmusik och 
populärmusik. Dessa traditioner kommer nu ofta i kontakt med varandra men det fanns tider då de 
var separerade. Den muntliga traditionen var öppen för alla men den akademiska krävde 
läskunnighet, något som inte alla besatt. Den akademiska kulturen var kopplad till de rika medan 
den muntliga till de fattiga. Dessa två grupper hade inte sällan ett förakt mot varandra och därmed 
blandades inte de två kulturerna på samma sätt som de gör idag (Lilliestam, 1995). 

3.7.2 Improvisation inom den noterade musiken

Kompositionerna under barocken förutsatte improvisation och det enda som skrevs ut var en 
basstämma. Man improviserade ett ackompanjemang utifrån en given baston och sifferbeteckningar 
(Lilliestam, 1995). I och med att det inte fanns möjligheter till inspelning skrev man ner det som 
spelades och dessa utgåvor har i dag blivit praxis för musiker som utövar exempelvis Bachs musik. 
Det som Bach egentligen skrev har gått förlorat och främst har improvisationen i hans 
kompositioner trängts undan. Idag spelar många musiker precis som det står i noterna. I och med att 
notskriften har blivit mer precis och innehåller fler detaljerade anvisningar om hur interpreten/
musikern ska spela så ger man heller inte mycket utrymme för eget uttryck. ”Om man gör 
förändringar av det som är utskrivet gör man en bearbetning - eller spelar fel” (Lilliestam, s. 6).

3.7.3. Interpretation

Kunskaper i notläsning och traditionell musikteori både vidgar och snävar in en musikers 
uttrycksmöjligheter. 

Notbundet musicerande och gehörsmusicerande har såledesvis olika kunskapshorisonter 
som sätter gränser för vad som är tänkbart eller möjligt. Den musiker som är hemma 
innanför de båda horisonterna har givetvis den största repertoaren av möjligheter. 
(Lilliestam, 1995, s.10) 

Med god notläsningsförmåga kan man å ena sidan ta till sig och studera den stora nedskrivna 
repertoaren av musik och använda sig av influenser därifrån. Å andra sidan kan denna kunskap 
också vara en begränsning genom att man inte ser (hör) andra möjligheter till uttryck som en icke 
notläsande gehörsmusiker använder.
Jones (1992:53 refererad i Lilliestam, 1995, s, 10) säger så här: ”notation is not the image of sound - 
it is the organization of instructions for the creation of sound”.
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3.8 Noter i undervisningen

3.8.1 Notskriftens för- och nackdelar

Notskriften har fört med sig både för- och nackdelar. Den gör att vi kan ta del av världens 
nedskrivna repertoar. Hade den inte kommit till hade de stora kompositörernas musik gått förlorad. 
Mozarts operor, Bachs sonater och Chopins pianokonserter hade inte funnits för eftervärlden att ta 
del av. 
Lilliestam (1995) framhäver notskriften som en stor roll och som helt grundläggande för den 
västerländska musikkulturen: ”förutom att vi kan återskapa den musik som skrevs för hundratals år 
sedan kan också musik spridas på ett sätt som inte annars hade varit möjlig” (s. 3). 
Genom notskriften kan vi också musicera tillsammans, även fast vi inte pratar samma språk.

En nackdel med notskrift, eller rättare sagt med att en musiker blir för notbunden, är att denne 
spelar ”som det står” och inte sätter sin egen prägel på det. Lilliestam 2  hävdar att dålig 
musikpedagogik ofta utgår ifrån alltför stor tilltro till noterna och för lite till fantasin. 
Winnberg 3 menar i sin tur att notläsning ska vara lika odramatiskt som att läsa morgontidningen: 

Tecknen ska inte tydas som instruktioner för vilka klaffar, strängar eller tangenter som ska 
tryckas ned. Istället ska den som läser noterna bokstavligen höra musiken spelas upp inuti 
huvudet och använda sitt  instrument till att spela vad som hörs där inne. Det handlar om 
att se musiken i noterna. 

En musikpedagogik likt den som beskrivs får då möjligtvis det resultatet att det är de rätta tonerna 
som räknas och att allt fokus ligger på att spela ”som det står”. 

Notskrift kan också förvirra och göra det svårare för musiker. 

  Höga c på notbladet står för ett  yttre imperativ som med sin auktoritet  - sprungen ur 
kompositörens penna - kan tvinga ett inre imperativ på knä och faktiskt hålla en hel 
generation av professionella instrumentala musiker i styr. Musikerna ser denna magiska 
tonhöjden framför sig. Dit, men inte högre, ska du klara av att komma i ditt  professionella 
mandomsprov. (Björkvold, 2005, s. 173)

Det blir en psykologisk spärr som gör att man inte klarar av det som står. Lilliestam (1995) menar 
att  man: ”kan spela mycket komplexa mönster på gehör utan att man ’vet vad man gör’, d.v.s utan 
att man verbaliserar eller analyserar det man gör” (s. 9). 
Tagg (1979:30f refererad i Lilliestam, s. 9) menar också att  en nerteckning av gehörsmusik kan se 
mycket svår ut, men vara relativt enkel att spela. 
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3.8.2 Noter - när, hur och varför?

Givetvis utvecklas och mognar barn olika snabbt både fysiskt och psykiskt men Björkvold (2005) 
menar att det verkar finnas en gräns.

När det  gäller språkutvecklingen hos människan har man sedan länge kunnat fastslå att 
förmågan till idiomatisk språktillägnan, med perfekt  intonation och uttal, väsentligt  avtar 
efter puberteten /.../ (Även) människan kan alltså sägas ha en speciell period som är 
känslig för förmågan att lära sig språk. (s. 172)

I puberteten börjar man allt mer förstå, systematisera och tänka i abstrakta och symboliska banor. 
Forskning har också visat att  fördelningen mellan hjärnhalvornas funktioner förändras i den åldern 
och att man inte längre har treåringens förmåga att tillägna sig språk utan brytning och med perfekt 
frasering (Björkvold, 2005, s. 172). 
Det kan dock vara positivt att införa noter vid det  senare stadiet då eleven kan se något meningsfullt 
med att kunna noter.
Björkvold (2005) har inte bara sett gehörsspel utifrån den musikaliska aspekten utan även från 
historiska, barnkulturella, utvecklingsmässiga, fysiologiska och neurologiska. Gehörsspelet är 
barnets naturliga inkörsport till instrumentet och det bör aldrig överges då det har en vitaliserande 
verkan på människan, oavsett ålder (s.195). Björkvold 4  är inte motståndare till noter men är helt 
övertygad om att  den första undervisningen måste ske notfritt: ”jag vill att musikpedagogen skall få 
en koppling till den djupa kontakten i huvudinstrumentet, det vill säga barnet”.

Gehörsspelet bör vara en viktig del i en musikers liv men förr eller senare kommer det spelande 
barnet stöta på noter. Hur ska man då göra? Man kan spela efter noter på många olika sätt, allt från 
ackordsspel på piano eller gitarr eller svåra och detaljerade stycken för fiol. Björkvold (2005) menar 
därför att det är viktigt att ”anpassa sig till elevens behov och ge ett rimligt utrymme för 
avancemang och anpassa sig efter olika åldersgrupper” (s. 195).
Vidare menar han att en elev som börjar när han är i åtta-nioårsåldern gott kan spela utan noter i ett 
par år. Spelandet får mogna av sig själv och instrumentet kan bli en del av barnet  i både fysisk och 
psykisk mening. 

När noter introduceras för ett barn ska det ske tillsammans med läraren så att  denne kan översätta 
det som står till levande musik. Barnet kan sitta bredvid och spela med och när det klarat av själva 
inläsningen bör noterna tas bort. ”Barnet ska då tillbaka till lyssnandet, instrumentet, fingrarna och 
kroppen och spela personligt och utantill så bra som det någonsin kan” (Björkvold, 2005, s. 196). 

Introduktionen ska också ske på organiska grunder, inte för att man måste eller för att det ska vara 
så. Barnet måste själv känna att det vill och förstå vad det handlar om.

Children need to recognize structures and codes in new knowledge in order to make it 
meaningful to them. If this process of internalising does not  take place, the new 
knowledge easily remains empty and difficult  to remember. This may happen to pupils 
who learn to play an instrument  as an external activity without any bodily experiencing 
(Wood, 1992, refererad i Hultberg, 2000, s. 6).

Anledningar till varför man ska lära sig noter kan vara som ett stöd för minnet, om man ska spela 
tillsammans med andra eller om man vill spela musik som är så komplicerad att man annars inte 
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skulle få tillgång till den. ”Sådant förstår barn, det är praktiskt och begripligt” (Björkvold, 2005, s. 
195). 

Schenk (2000) är motståndare till att  dessa två metoder måste vara skilda från varandra. Han citerar 
Mills & Mills (1973, s. 138) : ”jag har aldrig hört någon undra om processen att lära sig att tala 
skulle kunna komma i vägen för processen att lära sig läsa” (s. 238).
Schenk talar också om musiklärare som betonar antingen det muntliga eller skriftliga. ”Till skillnad 
från språket, där både aurala och skriftliga färdigheter får gynna varandra och hela tiden leva sida 
vid sida hos en person, så skiljer man det aurala och skriftliga åt i musik” (s. 238). 

Winnberg 5  menar att  forskning som gjorts på senare år visar att  det nästan är fullständigt omöjligt 
för ett barn att spela efter noter och samtidigt vara aktiv i sitt lyssnande: ”Det blir därmed antingen 
eller, och för de flesta är synen, det vill säga noterna, det dominerande”. Det i sin tur, skriver han, 
leder till att: ”den musikaliska gestaltningen kommer i andra hand. Hörselminnet är satt  på 
undantag. Det blir lätt för mycket teori och för lite lyssning och signalen till omgivningen kan då bli 
att man är omusikalisk”. 

3.8.3 Noter och gehör - varandras motsatser eller kompletterande tekniker?

Noterad musik och gehörsmusik handlar i grunden om två olika synsätt mellan akademisk 
kunskaps- och kulturtradition och folklig tradition. Den akademiska kulturen har levt  och förts 
vidare i skolor, universitet och på andra institutioner medan den folkliga traditionen har levt och 
förts vidare i hemmen och på gatorna (Lilliestam, 1995). 

De två metoderna är relativt kopplade till vilken genre man spelar. Konstmusiken är mer notbunden 
medan folk- och populärmusiken är gehörsbunden. Dessa två läger vurmar för sina metoder och har 
svårt att närma sig varandra, något som Lilliestam (1995) nämner:
 

Området är starkt laddat  med uttalade och outtalade motsättningar, vilka ibland kan 
komma till synes i ömsesidig misstro eller avundsjuka och missförstånd mellan 
gehörsmusiker och företrädare för noterad musik, inte minst i samband med undervisning 
i musik. (s. 11)

Lilliestam (1995) menar vidare att den som inte kan spela utan noter beundrar med avund den som 
är en duktig gehörsmusiker - eller tvärtom. ”Ibland glorifierar man den kunskap man själv saknar, 
men det är också lätt att försvara sin egen kunskap genom att förakta den andres” (s. 4-5).

Finnegan (1988:125, refererad i Lilliestam, 1995, s. 4) som menar att lära sig noter och musikteori 
är lika med att lära sig musik, får kritik av författaren då han menar att det synsätt  som Finnegan har 
kan leda till att man får en dålig förståelse för den andra musiken, som i detta fall är gehörsmusiken. 
Lilliestam understryker därefter att gehör- och notbaserad undervisning handlar om två olika 
musiktraditioner och olika sätt  att göra musik. ”Man ska inte värdera dem som högre eller lägre 
eller mer eller mindre kulturellt värdefulla” (s. 4). 
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3.9 Sociokulturellt perspektiv

Under denna kapitelrubrik redogörs för det sociokulturella perspektivets grunder och grundläggande 
begrepp.

Det sociokulturella perspektivet kan man säga har sin utgångspunkt i tre företeelser:

1. Samspel

2. Kommunikation

3. Redskap och verktyg

Samspel

Det sociokulturella perspektivet på undervisning och lärande utgår ifrån att lärande ses som något 
som sker genom att en individ deltar i en social praktik. ”Kunskap är något som finns mellan 
människor och utvecklas genom samspel mellan dessa när de möts i och hanterar olika situationer. 
Kunskapens ursprung finns i interaktion” (Davidsson, 1999, s. 60). I dessa sociala praktiker handlar 
vi utefter våra egna kunskaper och erfarenheter som man antingen medvetet eller omedvetet 
uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller ger möjlighet att  göra (Säljö, 2000, s. 128). Vidare 
menar Säljö att det är ”genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir 
delaktiga i det sätt att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning” (s. 232).                                                                                                                                             
Maltén (2002) menar också att ”den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig 
kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras 
upplevelser” (s. 14).

Kommunikation

Kommunikation och språkanvändning är helt centrala i det sociokulturella perspektivet och Säljö 
(2000) menar att det utgör länken mellan barnet och omgivningen. Genom kommunikation blir en 
individ delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra talar om blir ett  barn 
medveten om vad som är intressant och värdefullt att urskilja och därmed lära sig om. 

Redskap och verktyg

Något som utmärker det sociokulturella perspektivet är betydelsen av termerna redskap och verktyg. 
Dessa redskap eller verktyg utvecklar och använder vi då vi vill utöka vår förmåga att agera i olika 
situationer som vi hamnar i. ”Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller 
intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld 
och agerar i den” (Säljö, 2000, s. 20).

Människan har tydliga begränsningar med vad hon kan göra med sin kropp eller sitt intellekt men 
kan komma över dessa genom att skapa redskap  och/eller verktyg som häver dessa förutsättningar. 
Säljö (1999a) menar att kulturen är både materiell och immateriell och att det i själva verket finns 
ett  intimt samspel mellan dessa dimensioner. Dessa redskap/verktyg utgör således tillsammans med 
kommunikation och interaktion den centrala delen i ett sociokulturellt perspektiv.

Genom att  människan är den enda art som med ord kan beskriva handlingar, känslor, kunskaper 
etcetera så har vi oändliga möjligheter att lära av varandra. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter 
och därmed är inte vårt lärande varken styrt  av instinkter eller begränsat till vad vi själva erfarit i 
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vår personliga och fysiska kontakt med omvärlden (Säljö, 2000). ”Vi kan fråga andra, och vi lånar 
och byter ständigt information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor” (s. 
34). Detta betyder alltså att vi kan låna varandras kunskaper, vi kan utföra en handling som är styrd 
utav vad någon annan individ har sagt till oss. 

Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag hänvisa till Taube (refererad i Hultberg, 2007, s 16) som 
skriver om talet och skriften.

Vi är biologiskt  disponerade för att  lära oss tala. Talet utvecklas utan undervisning i 
naturliga situationer när barnet  omges av talande människor i så kallade socialt varma 
situationer. Däremot  läs- och skrivkunnighet är ett sekundärt  och onaturligt 
kommunikationsmedel som uppfunnits sent i mänsklighetens historia.

3.9.1 Vygotsky

Lev Vygotsky  som är en av föregångarna till det sociokulturella perspektivet menade att man 
”genom att först utföra handlingen tillsammans med någon som redan kan, kommer man 
allteftersom att lära sig behärska ett sammanhang eller en uppgift” (Stenbäck, 2001, s. 25). 

Han började därför intressera sig av något som han senare skulle benämna som den närmaste 
utvecklingszonen. ”Den närmaste utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan det som ett 
barn kan handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter det kan lösa under 
medverkan av en vuxen” (Bråten, 1998, s .23). I ett  arbete som sker i den närmaste 
utvecklingszonen påverkar de både parterna varandra i sitt samspel. Både barn och vuxen utgår från 
sina egna förutsättningar och på sina egna premisser. ”I detta samarbete vägleder den vuxna barnets 
kognitiva processer för att främja elevens utveckling” (Bråten, 1998, s. 24). 

I publikationen Kobran nallen och majjen (Skolverket 2004) diskuteras både Piaget och Vygotsky. 
En slutsats man drar är att Piagets barn upptäcker hur världen objektivt fungerar, medan Vygotskys 
barn blir delaktiga i kunskaper genom att ”man blir bekant med de sätt att kommunicera och tänka 
om världen som man möter hos andra” (s. 85). Detta genom att Piagets barn lär sig genom sin egen 
aktivitet och Vygotskys lärande sker i interaktion med andra.

4. Metod

För att  få svar på mitt syfte och mina frågeställningar ansåg jag att en kvalitativ intervju passade sig 
bäst då jag ville ha utförliga och innehållsrika svar på lärares och studenters tankar kring gehör och 
noter i undervisningen. 
En kvantitativ studie skulle i detta arbete inte fyllt sin funktion då jag inte är intresserad av siffror 
eller annan statistik utan vill försöka förstå de intervjuades sätt att resonera kring mitt valda ämne. 
I valet mellan en kvalitativ och kvantitativ intervju kom jag fram till att min fråga hade en kvalitativ 
dimension. Kvale (1997) betonar att kvalitativ forskning är poängrik, det vill säga dess empiri kan 
möjliggöra tolkningen och ge inspiration och argument för tolkning.  

Jag kommer nedan göra en beskrivning på den kvalitativa forskningsintervjun samt några aspekter 
på den och därefter beskriva mitt genomförande och urval, etiska överväganden samt hur jag 
behandlade datan. 
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4.1 Kvalitativ forskningsintervju

Det som är utmärkande för kvalitativa intervjuer är att  man ställer enkla och raka frågor och på 
dessa enkla frågor får komplexa och innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att  alla 
intervjuer är utförda sitter där med ett rikt material (Trost, 2010).
I en kvalitativ intervju byggs kunskap upp mellan två personer som samtalar om ett gemensamt 
intresse. Intervjun har fokus på det bestämda ämnet och är varken strängt strukturerad med 
standardiserade frågor eller helt icke-styrande (Kvale, 1997). 
Svensson och Renck (1996) beskriver den kvalitativa intervjun som icke-standardiserad. Med det 
menas att intervjuaren måste kunna utveckla, anpassa och följa upp vad som händer i intervjun och 
vad som anses vara relevant för syftet  med undersökningen. Intervjun utgår ifrån ”ett antagande om 
att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla” (s. 56). 

Jag har i mitt arbete inspirerats av Kvales (1997) aspekter om den kvalitativa forskningsintervjuns 
förståelseform och nämner här några av de tolv.
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är den intervjuades livsvärld och relation till den och 
de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till är det som är syftet att 
beskriva. Gehör kontra notspel är ett centralt område i musikpedagogiken vilket gör det till ett 
ytterst centralt tema både för studenterna och lärarna i denna studie. Den kvalitativa 
forskningsintervjun ses alltså som en arena för den intervjuades livsvärld och det ämnesområde som 
jag är intresserad av.
Den kvalitativa forskningsintervjun har också till uppgift  att försöka tolka meningen hos dessa 
centrala teman som finns i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren måste registrera och tolka vad 
som sägs och hur det sägs, både det som uttalas direkt och det som finns att läsa mellan raderna. 
Även specifika situationer och händelseförlopp är något som ligger i ramen för den kvalitativa 
forskningsintervjun. Med frågor som ”hur har ditt  sätt för inlärning påverkat dig som musiker?”, gör 
att man får ut mer än bara en allmän åsikt om gehör- eller notspel. 
I en intervjusituation finns rum för förändring då intervjupersonen förändrar sin beskrivning eller 
uppfattning om temat. Nya aspekter och tankar kring ämnet kan dyka upp för den intervjuade vilket 
leder till att dennes uppfattningar inte är densamma som före intervjun. Om detta är positivt eller 
negativ går om möjligt inte att fastställa eftersom det trots allt i ett samtal alltid försiggår ett 
samspel mellan minst två personer. 
Avslutningsvis så leder en intervju förhoppningsvis till positiva upplevelser. Oftast är intervjun ett 
samtal där två människor talar om ett ämne som intresserar dem båda och nya aspekter kring ämnet 
kommer upp.

4.2 Urval

När jag valde ut de jag skulle intervjua hade jag i åtanke att de skulle ha någon form av erfarenhet 
av både gehörs- och notspel. Jag ville också att  de skulle vara klassiskt skolade då jag hade som 
avsikt att  undersöka vad lärare och studenter med den bakgrunden har för uppfattningar av gehör 
och noter i undervisningen. Jag ville även att en av lärarna skulle undervisa enligt Suzukimetoden 
då jag ansåg det tillföra rikt material till studien. 
Jag intervjuade två studenter, som jag känner väl. En av lärarna känner jag till medan den andra var 
helt okänd. Jag valde att endast intervjua fyra personer då jag kände att det var ett rimligt antal för 
att  sedan urskilja skillnader och likheter. ”Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och 
kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller 
som skiljer” (Trost, 2010, s. 143).
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4.3 Genomförande

Tre av fyra intervjuer skedde hemma hos den intervjuade och den fjärde ägde rum på en 
musikhögskola i lärarens arbetsrum. 
Jag kontaktade alla fyra per telefon då jag ville skapa en god relation från början. Jag valde att inte 
skicka frågorna i förhand för att jag ville få en sådan spontan och ärlig intervju som möjligt. En utav 
lärarna önskade dock att få se frågorna i förväg så då skickade jag givetvis dem per mail. 
Jag talade om hur lång tid intervjun på ett ungefär skulle ta, i enlighet med Trost (1997):

En någorlunda rimlig tidsutdräkt  skall anges, rimlig i förhållande till ens egen 
uppskattning och vad man tror vara rimligt  för den som man vill intervjua. Intervjun med 
dess innehåll och omfattning skall eller bör inte ta alltför lång tid för varken den 
intervjuade eller intervjuaren. […] Att  hålla på med en intervju i flera timmar kan tyda på 
en viss brist  på respekt för andra människor och deras andra göranden än min intervju. 
Det kan också tyda på en brist i planeringen och genomförandet av intervjun. (s. 57)

Jag öppnade intervjun med att de fick berätta lite om sig själva och sin bakgrund som musiker. 
Detta för att skapa en god relation och stämning. Mina frågor ställdes i den ordning som var 
passande för stunden och jag lämnade plats för följdfrågor. 
I enlighet med Trost (2010) spelade jag in intervjuerna med en ljudupptagare för att  under arbetets 
gång kunna gå tillbaka och lyssna på svaren jag fått och se om jag uppfattat dem på rätt sätt. 
Intervjuerna spelades även in för att jag helt och fullt skulle kunna koncentrera mig på att ställa 
frågor och hänga med i de intervjuades resonemang kring ämnet. 

4.4 Etiska överväganden 

I enlighet med Kvale (1997) gav jag de intervjuade fiktiva namn då det är viktigt att skydda deras 
privatliv. Jag har också efterhand raderat intervjuerna från både minneskort och dator så att endast 
jag som intervjuare under tiden med mitt arbete har kunnat ta del av dem. 
Dimenäs (2007) menar att det  finns fyra huvudkrav som intervjuaren ska ta hänsyn till; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
I enlighet med dessa har jag informerat de berörda om studiens syfte och upplyst dem om att själva 
får bestämma över sin medverkan och eventuella avhopp. Jag har gett dem den största 
konfidentialitet som kunnat ges samt endast använt uppgifterna till mitt forskningsändamål. 

4.5 Databehandling 

Hantering och behandling av en intervju har bland annat att göra med vem utskriften är avsedd för 
och vad avsikten med utskriften är (Kvale, 1997). I mitt  fall var avsikten att  sammanfatta de 
intervjuades svar och få en bättre överblick av dessa. Utskriften var avsedd för mig och min 
forskning och jag gjorde bearbetningen av intervjuerna i tre steg.                                                                                                                                                          

Jag transkriberade råmaterialet och uteslöt endast skratt, stakningar och liknande. Därefter gjorde 
jag det tillgängligt för analys och skalade därmed bort information som jag ansåg oväsentlig för 
studien. Avvikelser och upprepningar eliminerades. I det tredje och sista steget som var själva 
analysarbetet klarlades den intervjuades egna uppfattningar om studiens ämne vilket i sin tur gav 
mig nya perspektiv. 
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För att säkerställa att jag uppfattat de intervjuades svar korrekt  skickade jag transkriberingen till 
varje intervjuperson för dem att tillägga eller ta bort. 

Efter att jag bearbetat intervjuerna och hade ett  material att arbeta med tittade jag efter likheter och 
olikheter i de intervjuades svar och detta med hjälp  av att jag tematiserade materialet. 
Huvudrubrikerna var gehör och noter med fördelar och nackdelar som underrubriker. Genom 
tematiseringen fick jag en överskådlig och greppbar bild över de intervjuades uppfattningar och 
upplevelser kring ämnet.

5. Resultat

Inledningsvis i resultatet presenteras de intervjuade och sedan följer ett avsnitt om deras bakgrund. 
Därefter presenteras de intervjuades uppfattning om gehör och gehörsspel,  för- och nackdelar med 
gehör respektive noter i undervisningen, undervisningsmetoder ur elev- och lärarperspektiv samt 
hur studenterna upplever ett gehör- och notbaserat musicerande.

Stina

Stina började spela fiol när hon var sex år på Kommunala Musikskolan. Hennes undervisning 
bestod av noter och den gehörsbaserade musiken kom hon i kontakt med genom att hennes mamma 
spelade folkmusik. Hon studerar nu på en musikhögskola och har för två år sedan börjat spela 
klassisk musik på gehör. Detta i och med att hon gick en suzukiutbildning och ville använda sig av 
samma metod i sitt eget musicerande. Vid sidan av sin utbildning undervisar Stina nybörjar- och 
fortsättningselever.

Sebastian

Sebastian började spela piano på Kommunala Musikskolan när han var sju år för en lärare som han 
säger var av den äldre generationen och undervisningen där bestod av notspel. I mellanstadiet stötte 
Sebastian på gehörsbaserad undervisning för första gången då han började spela i en ensemble. I 
samband med det fick han en ny  pianolärare som jobbade efter gehör och då blev uppgiften ofta att 
planka låtar.

Nu går han på en musikhögskola och spelar mest efter noter då han till mesta dels spelar klassiskt 
piano. Sebastian undervisar ibland på en folkhögskola där han har studenter som har piano som sitt 
biinstrument. 

Pernilla

Pernilla började spela blockflöjt när hon var sju år och gick över på piano när hon blev tio. Det var 
notspel från första lektionen och hon kom inte i kontakt med gehörsspel förrän på gymnasiet. Efter 
studier på en musikhögskola började hon jobba som fiollärare. Hon har traditionell (notbaserad) 
undervisning och suzukiundervisning.
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Peter

När Peter var sju år började han spela keyboard vilket han gjorde i ungefär fyra år. Han blev 
undervisad i grupp ända tills han vid 10-11 års åldern provade på undervisning i den kommunala 
musikskolan. Det passade dock inte honom och han gick därför över till privatundervisning. Han 
hade vid den här tiden bytt från keyboard till piano. Gruppundervisningen var baserad på noter och 
han minns inte att det förekom improvisation under de första åren. Det var först när han gick över 
till att börja spela piano som undervisningsmetoderna blandades. Han fortsatte sin musikaliska bana 
och sökte in på en musikhögskola där han spelade till största del klassisk musik. När han sedan blev 
lärare började han spela andra genrer. 

5.1 De studerandes bakgrund 

De båda studenterna har sin bakgrund i en notbaserad undervisning. De började sin musikaliska 
bana på en kommunal musikskola där deras lärare var klassiskt skolade musiker och undervisningen 
bestod av notspel. Stina spelade folkmusik hemma med sin mamma och kom därigenom i kontakt 
med gehörsmusik. Sebastian kom däremot i kontakt med gehörsspel i mellanstadiet då han fick ny 
lärare som lät honom planka låtar samt att han i fjärde klass började spela i en ensemble. ”Man 
började höra på de andra och vad som lät  bra och dåligt och då använde man sig av gehöret och vi 
fick ju heller inte spela efter noter”. 

Båda två går nu på en musikhögskola och spelar mestadels klassisk musik. Ingen av dem känner sig 
dock begränsade på grund av deras tidiga undervisning med noter eftersom Stina alltid spelat 
folkmusik på gehör och Sebastian spelar i ett band. 

Då de flesta klassiska musiker lär sig sina stycken efter noter har Stina de två senaste åren lärt sig 
många klassiska stycken på gehör. ”Om jag får välja själv så lär jag mig på gehör för att det går så 
mycket snabbare... det är lite som när man sjunger och bara härmar någon”. Sebastian säger att han 
är mest van vid och trygg med att spela efter noter men att det inte är några problem om han måste 
spela på gehör. ” Om vi ska ha en spelning med vårt band och vi ska repa in en låt så kan jag lyssna 
på den först så kan vi spela tillsammans sen. Det är inte så att  jag måste ha någon som plankar den 
åt mig”.  

5.2 Lärarnas bakgrund

Både Peter och Pernilla började på kommunala musikskolan i ganska tidig ålder, Peter något senare 
än Pernilla. De minns inget gehörsspel eller improvisation utan hade en undervisning där noter var 
grundläggande. ”Jag tror att det ganska tidigt var någon form av tvåstämhet, enkla ackord och 
melodi, och det var från notblad” (Peter). 
När han hade spelat keyboard i fyra år började han spela piano för en ungersk lärare som var både 
jazz- och klassisk musiker och då förändrades undervisningen något: ”det klassiska vi körde där var 
notbaserat och sen började vi även med improvisation”. Gehörsspelet bestod av att kompa till egen 
sång samt som han säger: ”spela hundratals låtar med tonika, subdominant och dominant och testa 
det  i alla tonarter”. Han säger att det kan ha förekommit en del härmning och transponering också. 
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Pernilla stötte inte på gehörsspel förrän i gymnasiet när hon började på musiklinjen: ”fiolläraren där 
som också hade ensemble var väldig inriktad på improvisation och latinojazz”. Hon upplevde det 
som väldigt svårt i och med att hon aldrig provat på det tidigare.

Peter arbetar nu på en musikhögskola och undervisar i bland annat klassiskt piano och musikteori. 
Han musicerar också till dans när han jobbar med dansstudenterna. 

När jag ackompanjerar balett  till exempel har jag alltid noter men jag spelar aldrig som 
det står. Jag kanske får en idé från en melodi eller från en ackordföljd eller vad som helst 
så jag är helt avslappnad med att hålla på och improvisera, det är inget problem.

 
Pernilla ingår sällan i sammanhang där improvisation eller gehörsspel är det primära och har under 
sin studietid inte gjort det då det inte fanns det utbud som finns idag. Men det är heller inte något 
som hon har saknat: ”jag har inte sett det  som att åh! jag måste kunna det. Jag har aldrig sett det 
som en brist liksom”. 

5.3 Gehör och gehörsspel

Jag ville i mina intervjuer ta reda på vad begreppen gehör och gehörsspel betydde för de intervjuade 
då jag ansåg det vara relevant för studien och ställde därför frågan.

5.3.1 Studenternas uppfattningar om gehör och gehörsspel

Både Sebastian och Stina menar att gehör är att kunna höra vad som händer. ”Det är väl att  kunna 
berätta det man hör, eller återge det man hör” (Sebastian). Han har även en utvidgad uppfattning om 
vad gehör är. ”Jag tänker mig att  det är lite samspel och sådär också, att man kan lyssna in sig och 
spela tillsammans också. Det handlar liksom bara inte om toner hela tiden”. Stina betonar att gehör 
är: ” en förmåga man såklart kan träna upp i olika grad men nånting man har inom sig”. 

För Stina är gehörsspel en direktväg mellan musiken och musikern: ”det kommer inte en massa 
annat emellan utan jag hör vad jag vill spela och sen spelar jag det. Och kanske gör om det 
litegrann. Men det går inte i nån annans mellanhand”. 
För Sebastian handlar gehörsspel om att lärande sker utan noter. Att  man förbereder sig innan och 
plankar en låt, eller sätter sig ner och spelar något man har i huvudet. Han menar också att det blir 
annorlunda om man spelar tillsammans med andra: 

Om man spelar med fler måste man ju också lyssna in sig på vad den andra gör, den andra 
kanske har en annan uppfattning av låten. Spelar man själv så kan man ju lattja på lite hur 
man vill med sin egen uppfattning men sen gäller det  att  vara lyhörd också och ta in vad 
andra gör i ensemblen. 

5.3.2 Lärarnas uppfattningar om gehör och gehörsspel

Peter menar att gehör och teori hör väldigt intimt ihop och att man har nytta av den kombinationen.

Om jag ska prata om gehör måste jag nästan prata om teori också. För mig blir det alltså 
att  teorin är det jag använder för att  sätta namn på vad jag hör. Och genom att  kunna teori 
så vet jag vad jag ska lyssna efter med mitt  gehör. Så gehöret  för mig är alltså ett styrt 
lyssnande där jag med hjälp av teorin vet vad jag ska lyssna efter. 
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Att bara lyssna och sedan prova sig fram menar han är mindre effektivt, särskilt i ett 
repsammanhang och han föredrar att prata sig till vad det är man ska spela. Han kan exempelvis 
använda sig av kombinationen teori-gehör på följande sätt: ”om jag lyssnar på till exempel en 
poplåt, och så säger vi att den börjar på ettan eller tonikan. Då vet jag ju att  den nästan måste gå till 
fyran, femman eller nån av parallellerna”. 
Men för Peter är gehör inte enbart att lyssna. ”Jag tycker det  är gehör att jag tar en notbilaga så här 
och jag hör notbilden. Jag här precis hur det där e:et låter. Så både att ta in utifrån och höra internt 
är nog vad gehöret är för mig”. 

Pernilla har en annan aspekt på vad gehör är: 

Om du sjunger en fras så sjunger jag efter så använder jag min röst  för att kunna 
återspegla det  jag hör inom mig, det  jag uppfattar. Om jag hör en fras och spelar det  då 
måste jag kunna ha en förmåga att  kunna spela mitt  instrument, ha den tekniken. Jag 
frambringar de tonerna som mitt gehör säger att: ”så här är det”. 

Hon menar att man för att  kunna använda sig av sitt  gehör måste ha verktyg för det. Man måste ha 
en uppfattning om att man kan göra de tonerna man hör. 
När man sedan har den förmågan och tekniken menar hon att man måste: ”veta om det går uppåt 
eller neråt, man måste kunna lyssna och urskilja tonsteg”. 

”Att spela på gehör tänker jag är att spela något som jag vet hur det låter fast som jag egentligen 
inte har tidigare tänkt ut ‘vad blir det för toner?’ liksom” (Peter). 
Han riktar en viss skepsis mot att många säger att de spelar på gehör fast de egentligen spelar låtar 
som de redan kan. ”Om du ber mig spela Gubben Noa nu så skulle jag ju inte göra det  på gehör 
eftersom jag vet hur den går”. 
Skillnaden mellan gehörsspel och notspel för Pernilla är att man själv måste frambringa det  man 
hör. 

Om jag spelar på gehör, om jag ska spela en känd melodi som jag har i huvet, då måste 
jag ju själv komma fram till för det första hur melodin går och sen urskilja också om det 
är stegvis, är det neråt är det uppåt? Kanske lite harmoniskt också.

5.4 Gehörsbaserad undervisning

Här presenteras resultatet av studenternas och lärarnas svar på fördelar och nackdelar med en 
gehörsbaserad undervisning.

5.4.1 Studenternas uppfattningar om gehörsbaserad undervisning

Fördelar

Båda studenterna anser att gehörsspel ska införas tidigt i undervisningen.  Sebastian menar också att 
improvisation är en viktig del så att eleven inte känner någon rädsla inför det. Han har även en 
annan aspekt på fördelen med gehör och improvisation: 

Om man spelar efter noter och skulle komma av sig så kan man hela tiden fortsätta och 
göra nånting utav det, man kanske inte drar värsta solot  om man kommer av sig, men 
ändå att man kan känna sig trygg om nånting skulle hända. 
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Stina kopplar fördelar med gehörsspel till teknik och andra svårigheter. Hon menar att notbilden kan 
komma i fokus istället för arbetet med tekniska problem:

Om man ska spela efter noter så har man först problemet att man måste fatta vad det  står 
och sen problemet att man ska klara det tekniskt. Om man spelar på gehör så har man 
tekniken för sig, man behöver inte förstå tecknen för det utan man behöver bara ta itu 
med tekniken och lära sig en metod att spela det. 

Sebastian ser också att en gehörsbaserad undervisning kan leda till ett  bra samspel. Man kan vara 
lyhörd och lyssna på de andra och vara uppmärksam på vad som händer i musiken. Men han tror 
även att man har nytta av att kunna spela på gehör då man ska lära sig spela ett nytt instrument. 

Det  kan vara lätt i början när man börjar spela att har man noter så fäster man sig vid att 
”ja, det här är den här tonen på det här instrumentet” och man lyssnar egentligen inte på 
sammanhanget och på hur tonerna hör ihop. Men om man jobbar med gehör då får man 
en mycket klarare bild och då kan det bli lättare att applicera det  på andra instrument 
också. 

Nackdelar

Sebastian ser själva inlärningsprocessen av en låt som en stor nackdel om man bara använder sig av 
gehör: 

Det  är ju en begränsning om man till exempel inte har en inspelning på låten. Man har 
inget material att ge eleven och då är det  ju svårt för eleven att  lära sig. Om eleven är bra 
på noter så kan man ju bara ge ett papper och så ”öva på det här till nästa gång”. 

En nackdel som de båda ser är givetvis att eleven inte lär sig noter, vilket de båda tycker är lika 
viktigt som att lära sig att spela på gehör. ”Om man ska bli musiker så ska man kunna läsa noter när 
man till exempel ska spela all orkesterrepertoar och långa stora stycken” (Stina). 
En annan nackdel Stina ser är att det är svårt  att minnas vad man har gjort och att det  kan bli svårt 
att göra samma sak nästa gång eftersom man inte har skrivit ner det i noterna.

5.4.2 Lärarnas uppfattningar om gehörsbaserad undervisning

Fördelar

Pernilla och Peter delar många uppfattningar om fördelarna med gehörsbaserad undervisning. Det 
handlar om fokus på instrumentet, att eleverna får igång ett aktivt lyssnande och att det finns 
möjlighet att koncentrera sig på det som händer utanför den klingande musiken, exempelvis teknik 
och hållning. ”Instrumenthanteringen blir a och o. Hur spelar jag den tonen? Hur gör jag den tonen? 
Hur gör jag den övergången? Man lyssnar på sin ton på ett helt annat sätt” (Pernilla). 

”I den bästa av världar tänker jag att gehörsbaserad undervisning kan leda till att  man kan få ett 
annat förhållningssätt till instrumentet, det vill säga man blir lite friare, man blir inte alltid låst att 
man måste ha noter” (Peter). Han anser att man som lärare har misslyckats med sin undervisning 
om en elev inte kan spela utan att ha noter med sig.
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Nackdelar

Som klassisk musiker är Peter inte alls ute efter att härma någon annan. Han vill istället göra något 
eget efter ett ganska styrt material. 

Om vi tar en poplåt på gehör så är risken att jag så att  säga reproducerar vad som redan är 
gjort, tänker jag. Och det  här kan ju leda till  att man utför något  som redan är gjort  utan 
att  behöva ta hänsyn till, eller fundera över varför gjorde den här personen den här 
artikulationen? Varför spelade den den betoningen där?

Reproduktion menar han kan uppstå i spel med noter också men han tror inte att risken är lika stor.

I och med att han menar att teori och gehör hör ihop så kan en gehörsbaserad undervisning leda till 
att  eleven blir bra på att prata språket men sämre på att skriva ner det: ”både notläsning och 
notskrift kan bli hämmat tror jag. Och eventuellt teoretiska begrepp också”. 
Pernilla menar att en alltför gehörsbaserad undervisning gör att eleven helt enkelt inte lär sig läsa 
noter, vilket i sin tur leder till att det bli svårt att spela musik som är notbunden: ”man är ju väldigt, 
väldigt utsatt i lägen när man kommer till orkestern och så ska vi spela ihop!”. Mycket musik 
bygger på samspel med arrangemang och hon menar att det tar så mycket tid att istället sitta och 
laborera fram sin egen stämma.

5.5 Noter i undervisningen

Här presenteras för- och nackdelar med en notbaserad undervisning ur studenternas respektive 
lärarnas synvinkel. 

5.5.1 Studenternas uppfattningar om notbaserad undervisning

Fördelar

Fördelen med notspel är att  undervisningen utgår ifrån en spelbok, att  vända blad blir en 
konkretiserande handling ”Har man det på papper är det väldigt tydligt, man får liksom se att nu 
bläddrar jag, nu har jag kommit fram en sida, nu kan jag mer” (Stina). Hon menar också att det 
underlättar för hemarbetet.
Sebastian anser att både kunskap  i noter och gehör gör att det blir enklare att spela tillsammans med 
andra fast på olika sätt. Att kunna spela direkt efter noter gör att man kan ta del av färdiga 
arrangemang. ”Du kan spela tillsammans med en ensemble, snabbt och lätt. Det går fort att få ihop 
musiken och börja jobba med det musikaliska på en gång”. Sebastian tycker också personligen att 
han får inspiration av noterna och att det hela tiden finns en utmaning i dem:

Jag kan märka att om jag improviserar så fastnar jag i samma mönster, det  är svårt att 
spränga gränserna och hitta på nya saker. Spelar du efter noter kan du upptäcka saker i 
noterna som du inte skulle ha gjort annars. 

Nackdelar

”Att man spelar noter istället för musik är väl den största faran. Man spelar bara det som står för att 
det står där och har ingen tanke med det”, menar Stina och tillägger att det kan hända om man 
spelar på gehör också men att hon tror att risken är större om man spelar efter noter. 
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Sebastian tänker i likhet med Stina att det finns risk för att noterna, som blir ett  moment extra för 
eleven, hindrar eleven från att själv lägga en känsla i musiken. Han menar att det finns en allmän 
uppfattning om att notspel formar musiker så att  de blir dåliga på gehörsspel men håller inte med 
om att  det måste vara så. ”Många brukar säga pappersmusiker, det är som att det  är nedvärderande 
om man får noter men bara för att man spelar på noter behöver ju inte betyda att man är dålig på 
gehör”. Han menar att det kanske egentligen handlar om att man blir sämre på att lyssna. 

5.5.2 Lärarnas uppfattningar om notbaserad undervisning

Fördelar

”Man kan inte spela Ödessymfonin utan att  kunna noter. Allting tar ju så mycket längre tid att lära 
sig” (Pernilla). Hon ser det som en stor rikedom att kunna noter då man kommer åt så mycket 
musik. Orkesterspel, ensembelspel och arrangemang finns för en notläsare att ta del av. Hon har en 
bestämd syn på notläsningsförmågan: ”naturligtvis ska jag lära mig noter likaväl som att jag lär mig 
läsa. För det är ett av musikens ben att stå på”. 

Peter anser att man som musiker kan få ett stort mått  av självständighet när man kan läsa noter. ”vad 
betyder det här? Vad har jag för tolkningsfrihet? Hur väljer jag att uttrycka det och göra det?”. Då 
många kan uppleva noter som ett facit på hur det ska låta menar Peter att  hela världen är öppen för 
en notläsande musiker. Förutom tolkningsfriheten får musikern även en tillgång till en mycket stor 
repertoar och: ”man kan lära sig om hur musik är uppbyggd, konstruerad och få många teoretiska 
begrepp ganska tidigt klart för sig”. 

Nackdelar

Peter menar att en notbaserad undervisning kan leda till att  man blir beroende av att ha en notbild 
framför sig. ”Att inte ens kunna nånting utantill blir ju det  värsta man kan landa i. Det betyder att 
jag har egentligen ingen direkt relation till mitt instrument kan jag tycka”. 
Pernilla menar i likhet med Peter att en av nackdelarna kan bli att man blir hämmad och inte vågar 
spela en enda ton bara för att man inte har noter framför sig. ”Att man känner att  åh nej! vi ska spela 
den sången, men vi har inga noter, men då vet jag inte vilken ton jag ska börja på eller vad jag ska 
spela”.
En notbaserad undervisning lägger också mer fokus på att spela rätt toner istället för musiken menar 
Peter: 

Risken är ju också att  det blir sånt  fokus på att... ja, men det ska va de här rätta tonerna i 
Spanien6 men det spelar ingen roll hur de låter. Det  är rätt toner och ungefär rätt rytm, ja 
men då var vi klara med den låten, nu vänder vi blad. 

Peter tror att en undervisning där läraren lägger för stor vikt vid att spela de rätta tonerna kan få 
andra konsekvenser också. ”Ens musikaliska skapande kan bli hämmat. Man tror, man får intrycket 
eller känslan av att man är så låst inom den notbundna musiken”.
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5.6 Studenternas undervisning

Vad gäller de själva, när de blir undervisade, så menar Sebastian att man fokuserar på två olika 
saker samt att de olika metoderna ser lite olika ut. 

Det  kanske är mer ett  funktionsanalytiskt  tänkande i gehörsspel, man måste tänka hur 
saker och ting hör ihop. Till skillnad från noter när du lär dem, för då står det vilket 
ackord som kommer sen och då behöver du inte tänka på hur de hör ihop. Du bör göra 
det, men du behöver inte.

Han menar vidare att om man spelar på gehör så fokuserar man på tonerna, man måste lista ut vilka 
de är innan man kan börja musicera. 
”Det blir andra musikaliska parametrar än bara tonhöjd”, säger Sebastian och menar att  om man  
spelar med noter så kan man direkt börja fundera på exempelvis vilken klangfärg och dynamik man 
vill ha. 

Stina tycker att undervisningen blir mer direkt med gehör. Hon anser att kontakten lärare-elev 
gynnas av en gehörsbaserad undervisning då varken lärare eller elev tittar ner i notbilden.  ”Jag 
lyssnar och så försöker jag göra likadant och då kan jag också på ett annat sätt  titta på vad min 
lärare gör och lyssna direkt på det”. 

5.7 Lärarnas undervisningsmetoder

Pernilla undervisar på en kulturskola där hon har traditionell undervisning och Suzukiundervisning. 
Med traditionell undervisning menar hon att hon utgår ifrån en spelbok. Hon försöker däremot att 
blanda gehör och noter och brukar ta hjälp av Suzukimetodens redskap för inlärning och applicera 
det på den traditionella. I Suzukiundervisning använder eleven ingen spelbok utan får med sig sin 
läxa hem i form av inspelningar. 

Jag brukar spela in om det är några svåra ställen i låten de ska spela så kan de höra på 
inspelningen när de ska spela hemma. Då har jag direkt överfört suzukimetodiken till den 
traditionella. Inte renodlad men små bitar.

De flesta eleverna hon har undervisas på det traditionella sättet och när barnen börjar spela vill de 
direkt ha en spelbok: ”när barnen går och köper en spelskola är de ju ohyggligt ivriga... då är det 
bara att  sätta igång”. Hon möter ofta barnen i skolåldern och när det  är dags för dem att lära sig 
noter så brukar hon som hon säger: ”rida på läsvågen”, eftersom noter och skrift går hand i hand. 
Det handlar om att kunna läsa och förstå symboler.
Innan Pernilla börjar med noter så vill hon att eleverna ska lära sig hur man hanterar instrumentet, 
för när noterna kommer in i bilden är det lätt att  eleven glömmer bort allt sådant.  ”Man får nästan 
pausa det här med instrumenttekniken en stund för att  presentera: det här är noter och då har man d 
där och a där”. 
Utantillspel är en metod som Pernilla använder sig av - hon spelar och eleven får härma. Sedan tittar 
de tillsammans i noterna.

En låt som de kan utantill, den kan de ju lära sig ganska fort. Björnen sover, den har ju de 
flesta barnen hört. Eller Blinka lilla. Om man då lär sig en sån låt utantill kan man titta på 
notbilden ”ja få se nu, hur ser det här ut?”. 
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Gehör och improvisation säger sig Pernilla inte jobba med: ”nån gång ibland men bara vid nån 
uppvärmning. Inte medvetet”. 

Peter undervisar på en musikhögskola och har just nu inga nybörjare. Han har dock haft det och 
säger att undervisningen inte skiljer sig åt så mycket mellan nybörjare och äldre elever: 

Min huvudutgångspunkt  är att jag som lärare ska bli överflödig. Jag har inget som helst 
intresse av att  vara behövd av mina elever. Det är bara bra om de inte behöver mig. Det är 
inte jag som ska sitta med alla svaren, det är eleven själv som ska  hitta svaren och jag ska 
kunna vägleda den till det.

Sedan är det givetvis aktiviteter och moment som är på olika nivåer med utgångspunkten är 
densamma. 

Om han har nybörjarelever sätter han inte noter i fokus de första lektionerna. Han vill skapa ett 
gemensamt projekt och en bra relation. ”Man måste också börja med hur sitter vi, hur funkar 
instrumentet. Man leker lite grann på instrumentet, man får in saker med en bra teknik direkt”. 
Musicerande de första lektionerna sker genom härmning, improvisation och musikaliskt skapande 
som sker tillsammans, kanske bara runt en ton. ”Och så börjar man ju då gradvis smyga in 
begreppen. Vad heter tonerna, kan man hitta alla c på klaviaturen, kan du härma den här melodin i 
ett annat register?”. 
När undervisningen sedan går över till att bli mer notbaserad arbetar han mycket med notläsningen, 
och gehörsinslag kommer då i tre slags former; diktatstunder 7, improvisation och transponering 8. 

Med de elever han har på musikhögskolan ingår nästan inget gehör i undervisningen. 

Det  är ju klassiskt piano som är deras grej. Där kan jag inte säga att jag har några större 
gehörsmoment men det  ingår ju inte i kursplanen riktigt. Här behöver de lära sig läsa 
noterna, höra musiken inom sig själv, få mycket övningsmetodik. 

Däremot brukar han uppmuntra dem att läsa kurser i klassiskt gehörspiano och improvisation. 

5.8 Studenternas upplevelser av att musicera på gehör och med noter

Både Stina och Sebastian upplever en större frihet om de spelar på gehör. 
”Jag spelar mer inom ramarna då jag har noter. Jag spelar mer friare om jag spelar på gehör, jag 
vågar göra mer saker för då vet jag inte ’hur’ det ska vara” (Sebastian). 
I och med att  man aktivt måste lyssna på vad man spelar så upplever Stina en större medvetenhet 
vid gehörsspel: ”jag tänker bara på musiken. När jag spelar efter noter så blir det lätt  att  man står 
och fastnar litegrann i det. Man är i sin egen lilla värld och glor på sitt notpapper”.
Hon menar också att det  är svårare att komma fram till en publik och brukar försöka spela utan 
noter på konserter: ”det känns på nåt sätt som att man får bättre kontakt”. En ytterligare anledning 
till varför hon inte har noter på konsert är för att hon blir mer nervös av att ha dem där: ”jag är rädd 
att tappa bort mig i dem och därför tappar jag bort mig i dem”. 
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6. Diskussion

Inledningsvis diskuteras metoden samt tillförlitligheten. Därefter följer en resultatdiskussion.

6.1 Metoddiskussion

Att använda sig av en kvalitativ intervju var helt rätt  för min studie. Då man vill få innehållsrika 
svar och där den intervjuade utförligt och personligt  kan dela med sig av sina erfarenheter i ämnet 
så fyllde den kvalitativa intervjun sin funktion. I och med att jag har erfarenhet i ämnet samt att  jag 
inför studien satte mig in i forskning kring det kunde jag ställa raka och enkla frågor som då i sin tur 
gav innehållsrika svar. Intervjuarens kompetens och erfarenhet är således en nyckel till de rika svar 
som Trost (1997) menar att man är ute efter i en kvalitativ forskningsintervju. 
Alla de fyra intervjuade var positivt inställda till att dela med sig av sina erfarenheter och vi hade en 
bra dialog. Ämnet som både jag och de finner intressant gjorde att  intervjun aldrig blev tröttsam och 
tråkig. De delade med sig av sina erfarenheter och det blev ett innehållsrikt samtal. 

Antalet intervjuade som i min studie var fyra, hade kunnat utökats och då hade musiker med sin 
bakgrund i populärmusiken varit relevanta. De motsättningarna som finns inom gehörs- och notspel 
och bland dess utövare  genom tiderna varit återkommande i denna studie hade det varit intressant 
att  ta reda på hur det ligger till idag. Genom att intervjua populärmusiker hade jag möjligtvis också i 
större grad fått se hur pass de två metoderna hör samman med genre och hur musiker påverkas av 
dem i sitt musicerande. 

Som jag nämnt ovan så ägde tre av fyra intervjuer rum i de intervjuades hem. När jag kontaktade 
dem frågade jag var de ville vara, varpå de svarade i hemmet. Trost (2010) förespråkar dock inte 
detta. ”Den intervjuades hem kan vara lämplig ur trygghetspunkt men det kanske inte är ostört nog. 
Telefonen kanske ringer, något barn kommer hem lite tidigare från skolan...” (s. 65). Nu blev detta 
inget problem under intervjuerna utan de kunde genomföras utan några moment som störde. Skulle 
jag gjort om dem hade jag möjligtvis valt  en plats där risken för att bli störd var så liten som 
möjligt, men samtidigt så valde de intervjuade platserna och då ville jag respektera deras val. 

Att jag valde en Suzukilärare var intressant då jag fick veta vad Suzukimetoden går ut på och hur 
man jobbar med den, men i efterhand borde jag ha intervjuat någon som jobbade uteslutet med den 
metoden. I och med att den intervjuade till största del undervisade traditionellt, det vill säga med 
noter och spelbok, så hade hon mer att säga om det. 
Min tanke med att intervjua en suzukilärare var att  få material som hade kunnat ge kunskap  i hur 
man kan använda gehörsspel som undervisningsmetod eftersom suzukiundervisningen i princip 
uteslutande går ut på att lära sig låtar på gehör. 

Jag använde en ljudupptagare för att spela in intervjuerna. Det har både fördelar och nackdelar. 
Fördelarna var att jag kunde koncentrera mig på det de intervjuade pratade om och sedan gå tillbaka   
och lyssna på ord och tonfall upprepade gånger under transkriberingen. Man kan också genom en 
inspelning lära av sina misstag men också höra det man gjorde bra (Trost, 2010, s. 74). 
Det tar dock mycket tid att lyssna på intervjuerna men i mitt fall var det inga problem då jag kunde 
sitta och analysera svaren medan jag skrev, vilket gjorde det lättare när jag skulle sammanställa 
resultatet. 
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Det finns en viss teknisk risk när man spelar in och det är att apparaturen slutar fungera eller att 
man råkar radera filen. Lyckligtvis hände inte detta. Trost (2010) skriver även att en nackdel med att 
använda ljudupptagare kan vara att man inte fångar upp de intervjuades kroppsspråk och minspråk. 

Att uteslutet använda mig av observationer anser jag inte hade gett mig det resultat jag ville åt. Mitt 
syfte var att undersöka lärares och elevers uppfattningar om gehör och noter och inte hur de arbetar 
med det i sin undervisning. Det hade möjligtvis kunnat  vara ett mycket bra komplement då jag hade 
fått  se hur de överförde sina tankar i praktiken. Det hade nog också krävts ett antal observationer för 
att  kunna se någon röd tråd i arbetet eftersom man undervisar elever relativt olika från gång till 
gång beroende på vad syftet med lektionen är.
En kvantitativ studie var jag inte inne på att göra eftersom det inte hade svarat mot mitt syfte. 

Är jag intresserad av att kunna säga att ett  visst  antal procent av befolkningen tycker på 
det ena eller andra sättet  så skall jag göra en kvantitativ studie /.../ om jag däremot är 
intresserad av att t.ex. förstå människors sätt att  resonera eller reagera, eller av att 
särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie 
rimlig” (Trost, 2010, s. 32). 

Att jag medvetet  inte valde att skicka intervjufrågorna till de intervjuade innan vårt samtal kan ha 
gjort att vissa frågor för den intervjuade var känsliga och att  de blev överraskade. Om de innan 
intervjun hade fått reflektera över frågorna hade det kunna leda till än mer utförliga svar, vilket jag 
hade vunnit på. En av lärarna tittade på frågorna innan intervjun och jag kan märka att det var 
positivt då han visste vad som skulle komma och därför hade reflekterat över det. 

6.1.1 Tillförlitlighet

För att  under intervjun säkerställa att jag förstod vad de intervjuade menade så redde jag ut begrepp 
och ord som jag inte förstod, då Kvale (1992) menar att man inte ska gå ifrån intervjun med 
oklarheter. Man ska även ge intervjupersonen möjlighet att fundera och säga sin mening om 
tolkningar som man som intervjuare gör, ”t ex ’har jag förstått dig rätt, menar du att...’ ” (Svensson 
och Starrin, 1996, s. 66, refererad i Kvale, 1992, s. 40). 

Som framgått i arbetet är musicerande med gehör och noter ett väldigt känsloladdat ämne. Ingen av 
de intervjuade var helt för eller emot dessa två sätt men under en intervju blev det lite känsloladdat 
då jag fick uppfattningen av att den intervjuade kände sig påhoppad och ifrågasatt. Jag upplevde 
inte att jag bidrog till det för det kom så plötsligt och tyvärr låg det som en grund för resten av 
intervjun. Jag uppfattar det som att intervjupersonen ville försvara sitt  sätt att tänka om och kring 
noter och gehör. Detta kan ha lett till att  svaren inte blev så ärliga som de kunde ha blivit men jag 
tycker ändå att denne gav mig bra och intressant information.
Trost  (1997) menar att om följdfrågor inte förekommer eller används i begränsad mängd samt om 
många påståendefrågor finns med i intervjumaterialet så sjunker tillförlitligheten. Därför hade jag 
det i beaktande.

Med reliabilitet eller tillförlitlighet menar man bland annat att  samma intervju vid en annan tidpunkt 
ska ge samma resultat  (Trost, 2010), men det går inte riktigt  i en kvalitativ intervju. I en kvalitativ 
intervju uppstår ett samtal mellan två eller flera parter och intervjun kan bli påverkad av 
sinnesstämning och andra liknande faktorer. Att man får samma svar vid en annan tidpunkt 
förutsätter, anser jag, också att intervjupersonen inte har fått ny information eller annan input i 
ämnet. 
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Avslutningsvis så tycker jag att mitt resultat kan anses tillförlitligt då de intervjuade har stor 
erfarenhet i ämnet och även för att jag i enlighet med Kvale (2009) satte mig in i ämnet så mycket jag 
kunde för att ha kunskap innan jag tog del av de intervjuades svar. 

6.2 Resultatdiskussion

6.2.1 De intervjuades bakgrund 

De flesta barn som börjar i den Kommunala Musikskolan blir introducerade till noter relativt tidigt, 
ja, ibland redan från första lektionen. De som väljer att  spela ackordsinstrument eller trummor 
kommer möjligtvis i kontakt med det lite senare. Traditionen med att  börja med noter tidigt lever 
fortfarande kvar och kommer med största säkerhet göra det. 
Som tidigare framkommit i arbetet så har vi i västvärlden en notcentrering (Lilliestam, 1995) och 
noter är ett sätt att lära in och musicera, lika gott som gehöret.  

De intervjuade började sin musikaliska bana med en traditionell, notbaserad undervisning. De hade 
lärare som var så att säga klassiskt skolade och noter blev därför metoden för inlärning och 
musicerande. Efter att ha spelat diverse andra instrument så började två av de intervjuade att spela 
piano och de andra två med fiol, rättare sagt instrument som är förknippade med noter. Det var först 
när de båda pianisterna började i mellanstadiet som de kom i kontakt med gehörsspel. Anledningen 
till det var nya lärare och ensemblespel. 
En av violinisterna spelade tidigt på gehör i och med att hennes mamma var folkmusiker medan den 
andra improviserade för första gången i gymnasiet. 

6.2.2 Hur bakgrunden påverkat uppfattningen av gehör och noter i undervisningen

Jag ville i min studie se om det  gick att koppla de intervjuades bakgrund till deras syn på gehör och 
noter och hur de undervisar. ”Om man som ung har lärt sig att spela med noter så blir det senare i 
livet ens trygga bas. Detsamma gäller givetvis om man lärt sig genom att spela på gehör” 9.
Om man då undrar varför de intervjuade lärarna i studien främst har utgått efter noter i sin 
undervisning så har man förmodligen svaret där. 
Den manliga läraren ser gehör och teori som mycket intimt kopplade till varandra. Han kan inte se 
dem som skilda komponenter utan menar att  gehöret är ett lyssnande som styrs av den teoretiska 
kunskapen man besitter. Tidigt i sin undervisning på musikskolan fick han arbeta med gehör utifrån 
ett  teoretiskt perspektiv. Tonarter, ackord, och transponering var alla tidiga inslag i hans 
undervisning. Om detta kan ha påverkat hans nuvarande uppfattning om vad gehör innebär, är 
mycket möjligt. 
De intervjuade studenterna, och kanske främst violinisten, lägger stor vikt vid att  jobba med gehör i 
undervisningen, vilket kan ha att göra med att hon också undervisar i Suzuki. 
Trots att forskningen inom gehör visar att vi lär oss bäst genom att imitera så använder sig inte 
någon av de intervjuade av gehörsspel i någon större utsträckning, möjligtvis bortsett från den 
fiolstuderande. Är de, och många andra musiker, så djupt inrotade i sitt eget sätt att lära så att det är 
svårt att undervisa på något annat sätt? 
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6.3 Gehör och gehörsspel

De intervjuades uppfattningar om gehör och gehörsspel ser delvis likadana ut, men de betonar olika 
aspekter. Bland annat så betonar den manliga studenten gehörspelets betydelse för samspel mellan 
musikanter medan den kvinnliga fokuserar mer på relationen mellan individ, instrument och teknik. 
Vad är då anledningen till detta? Jag tänker mig att det kan ha att göra med att pianot också är ett 
kompinstrument. Som pianist  lär man sig ackord likväl som melodier och då kan man relativt enkelt 
spela tillsammans med andra, oavsett genre. 
Pianostudenten är också den enda av intervjupersonerna som betonar samspel när de talar om både 
gehör som begrepp samt gehörsspel och menar också att det inte alltid behöver handla om toner. 

Gehör för den manliga läraren är inte bara den klingande musiken. Det handlar lika mycket om att 
kunna titta på en notbild och höra hur det låter. Han menar att han kan höra hur en ton låter 
beroende på vilken funktion den har i exempelvis ett ackord. Detta har, anser jag, också med teori 
att göra. 
Den kvinnliga läraren fokuserar mycket på att man måste ha redskap för att kunna använda sig av 
sitt gehör. Det räcker alltså inte bara med att höra. Antingen behöver man instrumentkunskap så att 
man kan återskapa det man hörde eller att  man är van vid att sjunga och därmed kan återge med 
hjälp av rösten. 

Alla dessa olika aspekter på gehör, och kanske främst den manliga lärarens uppfattning om vad 
gehör är, kan man koppla både till Greens (2001) studie samt Lilliestams (1995) tankar om våra fyra 
sinnen vi använder oss av när vi memorerar musik. 
Den manliga läraren, som tidigt i sin undervisning fick arbeta med teori, har kanske mer än de andra 
använt sig av den teoretiska inlärningsstilen (Green) vid gehörsspel. Han menar också att gehör är 
att  kunna titta på en notbild och höra hur det låter och möjligtvis använder sig han av det 
kinestetiska och taktila sinnet för att kunna göra det. 

6.4 Gehörsbaserad undervisning ur ett pedagogiskt perspektiv

Samtliga intervjuade anser att gehörsspel ska införas tidigt i undervisningen. Den manliga studenten 
tycker också att improvisation ska vara ett stående inslag för att avdramatisera momentet samt för 
att  vid eventuella felspelningar på konsert kunna rädda upp  det. Då Lilliestam (1995) menar att 
improvisation är bland det bästa sättet  för inlärning är det ett  också ett ypperligt sätt att  tillägna sig 
nya kunskaper. 

Även fast alla instrument kräver en mycket god teknik så betonas det mer av violinisterna. De anser 
att  man kan fokusera på instrumentet, tekniken och hållningen vid gehörsspel. Det kräver ett aktivt 
lyssnande som gör att eleverna måste lyssna på sin ton och hur det låter när de spelar.
Då Schenk (2000) menar att det är oerhört viktigt att aldrig tappa kontakten med det levande ljudet 
är således gehörsspel som undervisningsmetod, som jag ser det, den optimala metoden för en 
nybörjare.

Den manliga läraren tycker att man har misslyckats om en elev inte kan spela en enda låt  utantill 
utan alltid måste ha noter och ser därför en mycket stor fördel i att kunna improvisera och spela på 
gehör. 
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Däremot är han lite skeptisk mot uttrycket ”spela på gehör”, då han anser att många använder det 
uttrycket när de spelar en låt  utantill. Hans uppfattning av att spela på gehör är att man spelar en låt 
som man har i huvudet men aldrig har utfört på ett instrument tidigare. 
Detta tycker jag är mycket intressant. Många delar nog hans åsikt medan andra tycker att det inte 
alls stämmer. 
Om man en gång har lärt sig att  spela en låt på gehör så kan man den förmodligen efter ett tag i 
fingrarna (det taktila sinnet). Eller så kanske man använder sig av mentala kartor (Lilliestam, 1995). 
Frågan är då om man verkligen använder sig av gehöret, för som jag ser det så är det auditiva sinnet 
lite grann satt åt sidan. 

”Att man inte lär sig noter” säger de alla gemensamt blir en konsekvens av en alltför gehörsbaserad 
undervisning. Sedan leder detta till olika saker. Fiolläraren som är orkestermusiker hävdar att man 
blir oerhört utsatt i lägen där musiken som ska spelas är notbaserad. Hon menar att mycket tid går åt 
till att lyssna sig till vad man ska spela och att det inte blir särskilt effektivt. 
Detta går verkligen tvärtemot vad Green (2001) har kommit fram till om att populärmusiker ser 
tiden tillsammans som ett lärotillfälle precis som om man övar på sin stämma helt själv. 

Den kvinnliga studenten som likt fiolläraren spelar i orkester menar att det är svårt att tillägna sig 
orkester- och ensemblestycken samt stora solostycken på gehör då de oftast  är väldigt komplexa. 
Detta sammanfaller delvis med vad Lilliestam (1995) anser vara fördelarna med att besitta 
förmågan i notläsning. Han nämner inte konkret att  en musiker som läser noter kan spela stora och 
avancerade solostycken. Däremot menar han att vi, genom att notskriften kommit till, kan tillägna 
oss en repertoar som annars varit omöjlig att ta del av. Hade det funnits inspelningar av de stora 
mästerverken hade vi kanske kunnat spela dem, men det hade fortfarande varit en mycket komplex 
notbild.

Den manliga läraren säger i likhet med de andra att man blir dålig på att läsa noter, men också på att 
skriva ner språket (det vill säga musiken) som man faktiskt talar. Risken finns också, menar han, att 
eleven går miste om viktiga teoretiska begrepp som kan vara bra att få med sig tidigt. 
Kring detta finns förmodligen många delade åsikter. Green (2001) menar att  en aspekt på lärande i 
grupp är just språket. Populärmusiker pratar ofta om skalor, harmonik, musikstilar med mera och 
kan nog bli väldigt duktiga på att förstå musik. Däremot blir de sämre på att skriva ner det eftersom 
det inte ses som det primära. 
Green har i sin studie kommit fram till att vissa använder sig av spelbok men eftersom det inte utgör 
grunden för inlärningen kopplar de förmodligen inte ihop det de hör med hur det ser ut. Åtminstone 
inte på samma sätt som en musiker som spelar efter noter.

6.5 Notbaserad undervisning ur ett pedagogiskt perspektiv

Än en gång kan man se att de fyra intervjuade har olika utgångspunkter vad gäller detta ämne. Den 
manliga läraren talar här om att man med hjälp av noter kan se hur musik är uppbyggd och 
konstruerad och att man kan ge eleven en teoretisk grund att stå på. 
Han menar också att en elev som får rätt  undervisning kan bli en väldigt självständig musiker 
genom att läraren ger denne en tolkningsfrihet. 
För att ge en elev en bra undervisning som leder till självständighet  och kunskap i interpretation 
krävs det att läraren inte är slav under noterna. 
Björkvold (2005) menar att många lärare ger budskapet att man ska ”spela som det står” till sina 
elever och då får man förmodligen inte den önskade effekten som den manliga läraren vill ha. 
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Den manliga studenten har sin tanke om fördelar i samspelet med andra. Man kan snabbt komma 
igång med att arbeta med det musikaliska då det finns ett färdigt arrangemang att spela. Han kan 
personligen också känna att noterna ger honom inspiration och förslag på hur man kan spela när han 
ska improvisera då han lätt hamnar i samma mönster. 
Den kvinnliga studenten talar, till skillnad från de andra tre, mer utifrån ett elevperspektiv. 
Notbaserad undervisning underlättar hemarbete samt att spelboken åskådliggör elevens progression, 
vilket är viktigt för denne att se. 

Vad gäller nackdelarna finns en gemensam ståndpunkt hos de fyra intervjuade: fokus på noterna gör 
att  skapandet blir hämmat. De menar att  fokuseringen på noterna helt tar bort uppmärksamheten 
från det musikaliska vilket leder till att  eleverna får uppfattningen om att det viktigaste är att spela 
rätt toner. Detta leder, i sin tur, att elevernas skapande hämmas. 
Detta går hand i hand med Björkvold (2005) som menar att det behovet  vi har av att få uttrycka oss 
kan gå förlorat om undervisningen är för notbaserad. 
De intervjuade menar också att man blir låst och i behov av noter och det poängterar den manliga 
läraren är lika med att inte ha någon direkt relation till instrumentet. Även här delar de åsikter med 
Björkvold som menar att en för stor koncentration på noterna låser fast spelet istället för att befria 
det. Särskilt om det blir tekniskt svårt. 

6.6 Lärarnas undervisningsmetoder

Flera forskare, ja i princip alla som jag stött på i denna studie är rörande överens om att den första 
undervisningen ska ske utan noter. Anledningarna till dessa åsikter verkar dels vara att ett första 
möte med musik som sker via noter kan ge en felaktig bild av den klingande musiken. Dels kan det 
bidra till att det musikaliska skapandet blir hämmat. Ytterligare en anledning är den som främst 
Lilliestam (1995) och Schenk (2000) nämner, helt enkelt att vi lär oss bäst  via imitation därför att 
det är människans naturliga lärosätt. 
I likhet med dessa forskare så anser också de båda lärarna att  den första tiden ska vara fri från noter. 
Den kvinnliga läraren vill att eleven ska kunna hantera instrumentet eftersom hon menar att främst 
stråkteknik och hållning glöms bort då de blir introducerade för noter. Då den manliga läraren är 
inne på samma spår lägger han upp  de första lektionerna på så sätt att han och eleven skapar en bra 
relation, ett  gemensamt projekt och därefter musicerar ihop. Detta menar Lilliestam 10 är en mycket 
viktigt del inom pedagogiken. 

Ingen av lärarna utgår ifrån någon specifikt utformad undervisningsmetod. Pianoläraren menar att 
man får ta hänsyn till elevens intresse och fiolläraren menar också att man hela tiden måste 
kompromissa med eleven. Uppmärksamheten riktas ibland för mycket på noterna och hon vill att 
eleverna ska lära sig spela och kunna hantera instrumentet. Wood (1992, refererad i Hultberg, 2000, 
s. 13) menar att elever som lär sig att spela ett instrument som en extern aktivitet och utan en 
kroppslig upplevelse har svårare att ta till sig nya kunskaper och förstå varför dessa kunskaper är 
viktiga. I och med detta är det, anser jag, mycket positivt  att eleven får knyta kontakt med 
instrumentet innan noterna introduceras. 
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6.7 Att musicera med noter och på gehör

De båda studenterna menar att man blir mer fri och spelar som man själv vill om man spelar utan 
noter. Många forskare i denna studie, däribland Björkvold (2005), berör denna punkt och menar att 
det musikaliska uttrycket försvinner när noterna tas fram. 
Den kvinnliga studenten tänker endast på musiken då noterna inte är där och stör och anser också 
att  det är svårare att få en bra publikkontakt när man spelar med noter på en konsert. Den manliga 
studenten känner att han spelar mer som han själv, uttrycket blir mer personligt. Han poängterar 
dock att man spelar med ett personligt uttryck när man spelar klassiskt, som många påstår att man 
inte gör. 
Båda två spelar mest klassiskt men känner sig inte hämmade. De följer visserligen de noterade 
tonerna till punkt och pricka men de känner att de kan sätta sin egen prägel på stycket de spelar. 
Detta kan möjligtvis ha att göra med att de har spelat väldigt länge och är duktiga musiker då 
Lilliestam (1995) menar att ju skickligare man är desto mindre respekt kan man ha för noterna. 

7. Slutdiskussion

Denna slutdiskussion inleds med ett avsnitt om min egen bakgrund och hur den har påverkat min 
uppfattning om gehör och noter i undervisningen. Jag diskuterar sedan noter och gehör i 
undervisningen utifrån vad jag kommit fram till i studien samt inlärningsstilar och sätt att minnas 
musik. Därefter kommer ett avsnitt om pedagogiska konsekvenser av dessa två metoder. 
Slutdiskussionen avslutas med tankar kring sociokulturellt lärande och musik. 

7.1 Min egen bakgrund

Som jag skriver i bakgrunden så kommer jag från en så kallad traditionell bakgrund. Om jag minns 
det rätt var det fokus på att lära sig noter och jag kan inte dra mig till minnes att det förekom 
improvisation i någon större utsträckning. I och med att jag har den skolningen har jag förmodligen 
belyst vissa saker i denna studie som exempelvis en populärmusiker inte skulle ha gjort. Jag är 
färgad av min bakgrund och kan uppfattas hävda att noter hör ihop med klassisk musik och gehör 
med populärmusik. Vilket sätter mig själv och andra notbundna musiker i ett fack. 
Då man använder sig av begreppet  notbunden anser jag att man sätter en stämpel på musiker som 
använder sig av noter och menar att de har dåligt  gehör och spelar utan känsla. Begreppet 
gehörsmusiker kan också klinga illa om man är av den åsikten att de inte kan något  om noter och 
därför inte kan musik. Avslutningsvis vill jag som jag skrev i inledningen betona min åsikt om dessa 
strategier som jag menar är två olika sätt  för inlärning och musicerande. Jag anser att de 
kompletterar varandra oerhört bra bara vi vågar närma oss de båda.

7.2 Noter och gehör i undervisningen

Som Lilliestam (1995) menar så var den notbaserade musiken till för de akademiska och 
intellektuella människorna, det var en finkultur som inte alla fick och kunde ta del av. I dagens 
samhälle ser det verkligen inte ut så och jag önskar att  de två olika kulturerna vågade närma sig 
varandra. Steg ett anser jag är att de båda kulturerna värderas lika högt av såväl notbundna som 
gehörsmusiker. Att man slutar försvara sin metod för inlärning och musicerande. 
Forskarnas samt de intervjuades tankar om gehör och noter skiljer sig inte dess mer från varandra. 
Visserligen läggs tyngden på olika saker men gemensamt är ändå att både noter och gehör ska vara 
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ingredienser i en bra undervisning. Vad är det då som är så komplicerat? Varför är det så svårt att få 
en balanserad undervisning där gehöret får lika stor plats som noterna? 
Jag tror mycket har att göra med tradition och arv. Den notcentrering vi har, och så länge har haft, i 
det västerländska samhället är så starkt befäst i både undervisning och vad som anses vara riktig 
musik. Om uppfattningen om att kunna musik är lika med att kunna noter så är det inte heller 
märkligt att undervisningen är så notbaserad. Att många lärare inte är av det släktet som håller med i 
det påståendet verkar inte ha någon betydelse. 
Möjligtvis gör jag här en generalisering, många lärare jobbar säkert gehörsbaserat. Min uppfattning 
och mina erfarenheter säger dock att det finns en brist hos många lärare i just gehörsbaserad 
undervisning. 

7.3 Inlärningsstilar och sätt att minnas musik

Det som verkar vara genomgående i forskning kring gehör är inlärningsstilar. Green (2010) talar om 
olika inlärningsstilar som handlar om vilka strategier man använder sig av för att komma fram till 
ett  rätt klingande resultat. Dels så tar hon upp en strategi där eleven gissar sig fram, och detta 
fenomen tror jag är rätt vanligt  om man inte fått verktyg för att lära sig förstå vad det är man hör. 
Många gehörsmusiker är oerhört skickliga på att höra vad som händer i musiken men utan hjälp av 
exempelvis teori kan de inte på samma sätt som notbundna musiker verbalisera det. Sedan kan man 
diskutera om gehörsmusik över huvud taget  har att göra med teori och/eller verbalisering av 
musiken. 
Schenk (2002) drar en parallell mellan det skriftliga och aurala lärandet och förstår inte varför de 
ska komma i vägen för varandra. 
Däremot så har Green sett att en strategi är just en teoretisk lärstil där eleven med hjälp  av teori och 
analys kommer fram till det klingande resultatet. Dock i samspråk med läraren. Kan det vara så att 
det är svårt att lita på sin auditiva förmåga och koppla den till sin teoretiska? 
Lilliestam (1995) i sin tur pratar om de sinnen vi människor har till vårt  förfogande för memorering 
vid exempelvis musik. Till skillnad från inlärning via noter då man förmodligen bara använder det 
visuella sinnet, det vill säga synminnet, så använder populärmusiker flera olika. Det  taktila, verbala 
och auditiva sinnet är alla påkopplade vid gehörsspel men sedan använder varje individ sig kanske 
av en eller flera sinnen för att minnas en låt. 

7.4 Pedagogiska konsekvenser

Eftersom jag tidigare i studien nämnt att noter och gehör är relativt kopplade till genre så är det, 
som jag ser det, svårt att få en balanserad undervisning. Det blir onaturligt om en elgitarrist ska sitta 
och spela efter noter när hon/han tar ut ett solo. Lika onaturligt blir det om en flöjtist ska sitta och 
kämpa med att ta ut en sonat på gehör. Jag tror dock att det är här problemet kan uppstå. Inte bara 
genrer, utan också instrument, är på något sätt kopplade till antingen gehör- eller notbaserad musik. 
Man ser flöjten som ett soloinstrument och satsar på att lära eleven noter medan elgitarr är ett 
ensembleinstrument som i princip  aldrig står ensamt i ett musikaliskt sammanhang. Man ska också 
komma ihåg att dessa två instrument är melodi- respektive ackordsintrument, så givetvis lär man sig 
olika saker. 
Det är dock, som jag ser det, inget fel i att göra skillnad på instrument, så länge eleven inte blir låst 
vid sin metod och känner sig hämmad. 
Jag vill noga poängtera att jag inte tycker att elever inte ska lära sig noter. Däremot anser jag att så 
länge metodiken på musiklärarutbildningarna bara fokuserar på noter så kommer det inte utbildas 
några lärare som känner sig trygga i att släppa in gehöret i sin undervisning. 
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Hur man kan göra detta skulle jag vilja se i fortsatt forskning eftersom det inte verkar finnas någon 
konkret vägledning i hur man går tillväga för att kombinera de två metoderna. 

7.5 Sociokulturellt lärande och musik

Jag vill belysa kopplingen mellan det sociokulturella lärandet och musik då jag anser att  det är högst 
relevant för musikundervisningen. Som nämnt i bakgrunden så handlar musikundervisning 
naturligtvis oftast om att imitera och härma, att eleven får observera och sedan prova. Det betyder 
dock inte att det inte förekommer några verbala instruktioner. Dels kan det vara att  man förklarar ett 
trumkomp eller ger en instruktion om hur man gör vibrato när man sjunger. Vissa moment är väldigt 
verbala, främst inom sången eftersom allt inte är synligt. 

Vad gäller den närmaste utvecklingszonen som Vygotskij talar om så befinner sig eleven i 
musikundervisningen ständigt i den då läraren sitter inne med mer kunskap och finns där för att 
tillsammans med eleven lösa uppgifter som eleven inte kan göra på egen hand. 

Det Taube (2007) skriver om att talet är det naturliga kommunikationsmedlet och läs- och 
skrivkunnigheten det onaturliga anser jag kan kopplas direkt till musik. Merparten av världens 
musik är gehörsbaserad och har förts vidare muntligt från person till person (Lilliestam, 1995). 
Notskriften däremot kom in mycket sent i vår historia. 
Om man sedan ska vara så rationell och likställa notskrift och notläsning med läs- och 
skrivkunnighet är en annan fråga. Att mena att  det är ett sekundärt och onaturligt 
kommunikationsmedel är möjligtvis lite hårt då det är ett utmärkt  sätt för att lära in och sprida 
vidare musik.
Som tidigare framkommit i studien handlar det sociokulturella perspektivet  bland annat om de 
redskap och verktyg vi använder oss av för att utöka vår förmåga att agera i olika situationer som vi 
hamnar i (Säljö, 2000). Redskap och verktyg som är aktuella i den här studien är exempelvis 
musikinstrumentet som vi dels använder oss av när vi ska spela men också för att tillägna oss både 
kunskap i gehör och noter. Instrumentet kan vi gott använda oss av då vi med hjälp av 
muskelminnet kan lära oss hur en ton låter innan vi har spelat den. Man kopplar på något sätt 
samman det taktila minnet (greppet på instrumentet) med det auditiva (den klingande tonen). De 
övriga sinnena vi har till vårt  förfogande är av högsta betydelse då vi exempelvis visuellt  kan se 
noter framför oss, antingen på ett notblad eller som en minnesbild. Det är således både ett 
intellektuellt och fysiskt redskap. Vi har också användning av språket då vi kan sätta ord på det vi 
hör eller genom att någon ger oss instruktioner. När man övar på såväl noter som gehör kan man 
använda sig av många, rent materiella redskap och man kan också använda sin egen kropp genom 
att fysiskt och mycket tydligt visa vad man hör.

8. Avslutande ord

I detta kapitel sammanfattar jag arbetet samt ger förslag på fortsatt forskning.

8.1 Sammanfattning

Som beskrevs i den inledande texten har jag som skolad klassisk musiker insett svagheten i att  bara 
kunna musicera med hjälp av noter. Jag har också varit medveten om andra musikers tankar kring 
gehör och noter och att det är ett orosmoment, både i egen undervisning och i spel tillsammans med 
andra. Det jag ville lägga stort fokus på i denna studie var därför de intervjuades upplevelser kring 
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gehör och noter. De valda intervjufrågorna handlade mycket om för- och nackdelar samt 
upplevelser av musicerande utifrån de båda metoderna. De svaren jag fick gav mig bra resultat att 
kunna koppla till tidigare forskning och se hur pass väl forskning och verklighet stämmer överens.

En slutsats jag kan dra av den forskning jag tagit del av samt de intervjusvaren jag fått så är det 
ingen som tycker att någon av dessa två metoder är bättre eller sämre än den andra. Det verkar 
också finnas en gemensam uppfattning om att man ska vänta en stund innan man introducerar noter 
för eleven. Trots att  viljan finns så verkar det inte, utifrån egen erfarenhet samt det jag tillägnat mig 
i studien, som att  många lärare gör det och anledningen till det kan vara att det finns reducerad 
kunskap i hur man jobbar med gehörsspel. 
Jag har också märkt att det nästan är omöjligt att inte komma in på ämnet interpretation när man 
talar om gehör och noter. Det är kanske inte så konstigt då dessa inlärningssätt också för med sig 
vissa musikaliska aspekter. Vissa känner sig fria med noter och anser att  tolkningsfriheten är enorm 
och hävdar att man kopierar när man spelar på gehör. Andra känner sig låsta vid noter och spelar 
som det står utan att tänka på varför.
Jag hoppas att läsare av detta arbete ska bli intresserade av att utveckla sin undervisning om de så 
önskar samt att det kan inspirera musiker till att närma sig både ett gehör- och notbaserat 
musicerande.

8.2 Förslag till fortsatt forskning

Som jag själv erfarit  under studien så har det inte gjorts så mycket forskning kring gehörsspel. Detta 
menar Lilliestam (1995) är på grund av den notbaserade musikens tyngd i det västerländska 
samhället. Jag har däremot sett att det finns ett  mycket stort intresse i det och det tror jag bland 
annat kommer från att  lärare känner att de saknar konkreta metoder för undervisning i gehörsspel. 
Jag skulle gärna se att man undersökte attityderna bland musiker till dessa två metoder och se vad 
det är som bidrar till eventuella motsättningar. Förutom rent konkreta förslag på undervisning vore 
det mycket intressant att ta del av en studie där man integrerar gehörs- och notbundna musiker vars 
syftet är att lära sig av varandras metoder och se vad det kan leda till. Att belysa metodernas 
inverkan på det musikaliska uttrycket tycker jag också är ett intressant och viktigt ämne.
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Intervjufrågor

Till lärare:

1.Hur lärde du dig att spela -----? (Genom noter /gehör?)
2. Hur har det påverkat dig som musiker?
-Har det påverkat dina val i vilka sammanhang du väljer att spela i?
-På vilket sätt?
-Har det fått några konsekvenser?
3. Vad är gehör för dig?
4. Vad betyder det att ”spela på gehör”?
5. Vad ser du för fördelar med en gehörsbaserad undervisning?
6. Vad ser du för nackdelar med en gehörsbaserad undervisning?
7. Vad ser du för fördelar med notbaserad undervisning?
8. Vad ser du för nackdelar med notbaserad undervisning?
9. Använder du dig av någon särskild undervisningsmetod?
10. Hur skulle du beskriva den?
11. Är det på samma sätt som du själv lärde dig spela?
12.Varför använder du dig av den?
13.Använder man olika inlärningsmetoder när man spelar olika genrer?
14. Varför tror du/tror du inte det?

Till elever:

1. Hur lärde du dig att spela -----? (Genom noter/gehör?)
2. Hur lär du dig nuförtiden?
3. Hur har det påverkat dig som musiker?
-Har det påverkat dina val i vilka sammanhang du väljer att spela i?
-På vilket sätt?
-Har det fått några konsekvenser?
4. Vad är gehör för dig?
5. Vad betyder det att ”spela på gehör”?
6. Vad ser du för fördelar med en gehörsbaserad undervisning?
7. Vad ser du för nackdelar med en gehörsbaserad undervisning?
8. Vad ser du för fördelar med notbaserad undervisning?
9. Vad ser du för nackdelar med notbaserad undervisning?
10.Vilken undervisningsmetod använder/skulle du använda dig av om du har elever?
11.Vad är det för skillnad mellan att bli undervisad på gehör och med noter?
12.Använder man olika inlärningsmetoder när man spelar olika genrer?
13.Varför tror du/tror du inte det?
14.Upplever du att det finns några skillnader mellan att spela en låt på gehör eller med noter?


