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 I 

Abstract 
Den föreliggande studien ämnade undersöka sångelevers erfarenheter av att använda noter inom 

musikämnena på gymnasiet. Problematiken som föranledde studien var att sånginstrumentet 

sitter inuti människokroppen, vilket gör sånginstrumentet till ett speciellt instrument som kan 

ha svårare att pricka rätt noterade toner än andra instrument som är utomkroppsliga. Detta leder 

till att sångare behöver öva och få erfarenheter av att musicera via noter för att lättare kunna 

känna och pricka de noterade tonerna med hjälp av sina röster. Syftet med studien var att 

beskriva sångelevers erfarenheter av att använda noter i sitt musicerande. De frågeställningar 

som använts i studien har berört hur sångeleverna använder noter i sitt musicerande, hur 

sångeleverna erfarit notskrift som ett komplext redskap i sitt musicerande samt vilken betydelse 

som noter har för deras musicerande. Frågeställningarna för studien konstruerades efter ett 

sociokulturellt perspektiv som var den vetenskapliga ansatsen för studien. Sex kvalitativa 

intervjuer genomfördes med sångelever på en gymnasieskola. Datan analyserades sedan genom 

kvalitativ innehållsanalys där sociokulturella teman bildades, exempelvis i vilka musikaliska 

hur de använde noter och betydelsen av att kunna använda noter i sitt musicerande. Resultatet 

visade att sångeleverna använde noter i många av musikämnena i gymnasieskolan, men att det 

förekom vissa skillnader i notanvändningens omfattning mellan ämnen samt användningen av 

noter i skolan och på fritiden. Notanvändning var något som sångeleverna förknippade med 

skolan och noter beskrevs som tråkigt men användbart i musicerandet. Resultatet av studien 

visade att sångelever helst använde noter när de skulle lära sig ett nytt stycke, men lämnade 

helst noterna när de lärt sig stycket för att inte bli för låsta vid noterna.  

 
Nyckelorden för studien är: Musikdidaktik, Notskrift, Notläsning, Sångundervisning  
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1.Inledning 
Jag har sällan reflekterat över min egen musikaliska bana. Jag sjöng och spelade tvärflöjt under 

min uppväxt, lärde mig att musicera via noter och lärde mig på gehör. Bara tog till mig (samt i 

vissa fall struntade i) vad mina musiklärare gav mig i läxa. På flöjtlektionerna var det mestadels 

musicerande med hjälp av noter och i sången musicerade jag både via gehöret samt notskrift. 	

	

Den kommunala musikskolan har jag att tacka för mycket. Det var i barnkören jag startade min 

sångkarriär. Året därpå började jag spela tvärflöjt och blev då bekant med noter. Jag fick 

förklarat för mig vart jag skulle trycka ner på klaffarna för att ta tonen B och titta på notsystemet 

vart B var någonstans. Detta utvecklades sedan till att jag kunde spela melodier och sjunga med 

hjälp av noter. I barnkören lärdes det mesta ut på gehör, så där utvecklades min gehörsinlärning, 

vilket jag också haft mycket glädje av i mitt musikaliska liv.	Jag valde sedan att satsa på sången 

och	ju längre jag kom i min sångkarriär, desto färre noter blev det. Noter har självklart funnits 

med i vissa sammanhang, men det har varit mer vanligt att jag enbart fått sångtexter när jag ska 

sjunga. När en person sa till mig att sångare är generellt dåliga notläsare reagerade jag och 

började fundera. Är det en allmän uppfattning att sångare är generellt dåliga notläsare? Gäller 

denna uppfattning på gymnasiets estetiska musikprogram? Hur komplext är notläsning 

egentligen för sångare?  

 

Redan under musiklektionerna i grundskolan bör elever fått bli bekanta med olika slags 

notbilder, såsom traditionell västerländsk notskrift, tabulaturer och ackordbeteckningar 

(Skolverket, 2017). Detta följer sedan med till gymnasieskolans musikkurser, där noterad musik 

förekommer i flertalet centrala innehåll (Skolverket, 2011a). För att nå betyget E i ämnena 

Ensemble 1, Instrument och sång 1 och Gehörs- och musiklära 1 (Skolverket, 2011a) ska 

musikeleverna bland annat kunna musicera ”med viss säkerhet” (Skolverket, 2011a, s. 6) eller 

att musikeleverna ”musicerar med stöd” (Skolverket, 2011b, s. 3) både efter notbilder och med 

hjälp av sitt gehör. De ska även få musicera inom olika genrer, vilket av min erfarenhet av att 

ha studerat på ett estetiskt musikprogram på gymnasiet och även varit på praktik på två 

gymnasieskolors musikprogram, brukar vara genrer inom populärmusik. Lilliestam (1997) 

beskriver att populärmusik ofta är gehörsbaserad musik, vilket gör att musiker oftast sjunger 

eller spelar den sortens musik med hjälp av sitt gehör. Påverkar det notanvändningen i 
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gymnasieskolans musikundervisning? I vilken omfattning får sångelever sjunga noterad musik 

på det estetiska gymnasieprogrammet?  

 

Skolverket (2011a) skriver att undervisningen i musik på gymnasiet ska bidra till att eleverna 

ska utveckla kunskaper i att musicera med hjälp av noter och gehör. Att musicera med hjälp av 

noter står med i nästan alla centrala innehåll (Skolverket, 2011a) för musikkurserna på det 

estetiska programmets musikinriktning, vilket borde göra så att alla elever inom alla 

instrumentgrupper får använda noter i sitt musicerande i skolan. Finns det någon 

instrumentgrupp som sticker ut från resten av instrumentgrupperna gällande att använda noter 

i sitt musicerande? Är sångare den instrumentgruppen som sticker ut från de övriga 

instrumentgrupperna på gymnasieskolans estetiska program med inriktning musik? Eftersom 

eleverna ska få kunskaper i att använda noter i sitt musicerande och finns med i kunskapskraven 

är det således något som eleverna bedöms på. Det blir då problematiskt om en viss 

instrumentgrupp inte får musicera i lika stor utsträckning med hjälp av notskrift som övriga 

instrument, vilket leder till att sångeleverna kanske inte har samma möjligheter att bli bedömda 

på samma sätt som övriga instrument som får musicera mer med hjälp av noter.  

 

Notskrift är en komplex konstruktion av symboler och begrepp som musikern visuellt ska kunna 

avkoda för att sedan motoriskt sjunga eller spela de angivna noterna för att musik ska skapas, 

vilket Gudmundsdottir (2010) undrar hur det ens kan gå att få ihop. För exempelvis en flöjtist 

kan hen titta på noterna och se vart hen ska trycka på klaffarna och blåsa i munstycket för att 

tonen som notbilden angivit ska ljudas från instrumentet. Det är däremot en problematik för 

sånginstrumentet; det är inte självklart att sångaren prickar samma ton som notbilden angivit. 

Sångaren kan inte vara lika säker som flöjtisten att det är rätt ton hen sjunger eftersom sångaren 

måste ha en startton redan från början av ett musikstycke för att veta vart hen ska börja sjunga. 

Detta leder till en problematik när sångare ska använda noter; att noter är något svårt och som 

kräver en precision att få ut ljud ur instrumentet som inte är lika självklar som för en flöjtist. 

Leder detta till att sångelever hellre använder sitt gehör när de ska lära sig nya låtar istället för 

att använda noter? Hur får sångelever lära sig att pricka noterade toner i musikstycken de 

använder inom skolan? Vilka möjligheter ger notskrift till sångeleverna, och vilken problematik 

finns i att använda noter? 
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1.2. Syfte samt frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera sångelevers erfarenheter av att använda 

noter inom ramarna för sång- och instrumentundervisningen i gymnasieskolans fördjupnings- 

och tillvalsämnen.  

 

Frågeställningarna för denna studie är: 

 

o I vilken omfattning använder sångelever noter i gymnasieskolans musikämnen? 	

	

o Hur komplext är noter för sångelever på gymnasiet?   

 

o Vilken betydelse har notläsning för sångelevernas musikaliska repertoar? 
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2. Bakgrund 
Bakgrundskapitlet består av flera avsnitt som är betydelsefulla för att förstå studiens innebörd, 

exempelvis; Förutsättningar för notläsning, Införa noter i undervisningen, Notläsning 

tillsammans med sånginstrumentet samt Hämmande noter. 

 

2.1. Förutsättningar för notläsning 
Hayward och Gromko (2009) beskriver notläsning som att läsa en vanlig text med bokstäver 

från vänster till höger, men att bokstäverna istället är symboler, noter, i ett notsystem. De 

beskriver vidare att notsystem fungerar som en inramning av musik som är noterad med både 

rytmer och tonhöjder i både ett vertikalt och horisontellt läge (Hayward och Gromko, 2009).  

För att förklara notläsning skriver Gudmundsdottir (2010) att de två huvudsakliga färdigheterna 

som musikern ska inneha är att kunna läsa samt att motoriskt kunna utföra det personen läst 

och omvandla det till musik. Enligt Pike (2012) innefattar notläsning fyra delar:  

- Visuell förmåga, där musikern ska kunna avkoda symbolerna på pappret. 

- Den kinestetiska förmågan, där musikern ska utföra de motoriskt inövade och avkodade 

symbolerna.  

- Minnesförmågan, där musikern känner igen symbolerna när hen ser det i noter och kan 

återge motoriskt det noterna symboliserar på ett effektivt sätt. 

- Problemlösande förmåga, att musikern kan avkoda notbilden i förväg och ha en 

uppfattning om vad som kommer härnäst, baserat på notbildens sammanhang och 

musikerns tidigare erfarenhet av att avkoda noter.  

Den problemlösande förmågan som Pike (2012) beskriver är även något Gudmundsdottir 

(2010) framställer som en viktig förmåga vid notläsning. En person som har musicerat mycket 

med hjälp av notskrift kan se noterna som är noterade strax efter den noten hen spelar just då; 

personen kan uppfatta större noterade mönster i notskriften än personen som inte har musicerat 

i lika stor utsträckning med hjälp av noter.   

Även Pike (2012) beskriver att minnet är den länk som sammanfogar den visuella förmågan 

och den motoriska förmågan vid notläsning. Pike (2012) lyfter att notläsning är något som lärare 

måste lägga tid på i sin undervisning för att elever ska bli vana att använda noter och utveckla 

en förmåga att lösa musikaliska problem och känna igen musikaliska mönster, exempelvis hur 
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eleverna ska avkoda noterade rytmer och utskrivna tonhöjder. Reifinger (2018) lyfter att 

svårigheterna med att läsa noter är att kunna pricka den noterade tonen i melodin motoriskt, 

samtidigt som tonen ska kommas ihåg av muskel- och arbetsminnet i kroppen. Därefter ska 

personen även förbereda sig på att visuellt läsa av nästa not som visas i stycket, som då leder 

till den problemlösande delen som Pike (2012) beskriver. Det är många förmågor som ska 

samspela vilket gör att notläsning kan verka komplicerat att lära sig, vilket även 

Gudmundsdottir (2010) lyfter när hon skriver att notläsning är komplicerat och ett musikaliskt 

redskap som kräver övning över lång tid. 

 

2.1.1. Läsa noter a prima vista 
Att kunna läsa noter a prima vista, alltså att läsa noter för första gången och sjunga eller spela 

direkt, är något högaktningsfullt inom musikutbildningar enligt Hayward och Gromko (2009). 

Pike (2012) skriver att för att bli bra på att läsa noter vid första anblicken måste musikern öva 

på det mycket och ofta. Om en elev övar på a prima vista-läsning en kort stund varje dag istället 

för två gånger i veckan en längre stund, kommer eleven att utvecklas och bli bättre på att läsa a 

prima vista.  

 

Hayward och Gromko (2009) skriver i sin studie att inkluderingen av notläsning på tävlingar 

på gymnasienivå visar att förmågan att läsa och spela via noter med snabbhet och noggrannhet 

är en viktig musikalisk förmåga. Hayward och Gromko (2009) skriver att fastän notläsning ses 

som en värdefull och musikalisk förmåga på gymnasiet, utgår ofta antagningsprov till högre 

musikutbildningar efter hur framförandet av musikstycket gått vid antagningsprovet, och inte 

notläsningsförmågan.  

 

2.2. Införa noter i undervisningen 
Bjørkvold (2005) anser att noter bör introduceras några år efter att eleven har börjat musicera. 

Han skriver att barnets naturliga lärande sker genom gehöret, varför barn då bör musicera med 

hjälp av gehöret. Men när pedagogen väl introducerat noter, bör eleven få förklarat för sig varför 

hen ska lära sig det och vad noterna kan hjälpa eleven med inom musiken (Bjørkvold, 2005). 

För att lära sig noter bör det vara på barnens villkor och nära deras kreativa lek enligt Bjørkvold 

(2005). Han skriver att det är lätt att personer som är nybörjare med att läsa noter kan få en 

känsla att ge upp när noterna ”ska bestämma” hur personen ska musicera. Musiken och glädjen 

i att musicera kan försvinna eller komma i andra hand när personen ska fokusera på att spela 
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eller sjunga rätt efter notbilden (Bjørkvold, 2005). Samtidigt finns det även personer som 

musicerar efter noter och som inte blir låsta i sitt musicerande när de läser noter, utan som kan 

få fram det glädjande och musikaliska i stycket samtidigt som de följer notbilden på sitt 

instrument. Rostvall och West (2001) skriver att noter endast kan visa en del av ett stycke, men 

att noterna inte utgör hela den musikaliska upplevelsen. Att kunna framföra ett stycke med hjälp 

av noter och med sitt eget uttryck kräver övning och är något som eleverna även bör få öva på 

att koppla ihop när de lär sig att musicera med hjälp av noter.  

 

Kopiez och Lee (2008) skriver att det finns ett särskilt åldersspann där elever lär sig noter bäst. 

Barn och unga som lägger ner tid och lär sig noter före 15 års ålder har en fördel i att lära sig 

och tillägna sig noter i sitt musicerande på bästa sätt. Schenck (2006) skriver att elever kan lära 

sig noter om de både får se noter och höra musiken samtidigt, precis som när någon läser en 

text för en. På detta sätt är det många elever som ”bara lär sig” noter, utan att reflektera så 

mycket över det. Det blir alltså ingen stor sak för elever att lära sig notskrift, utan det är något 

som kommer naturligt i deras musicerande. Även Gudmundsdottir (2010) lyfter att många 

musiker kan lära sig att spela med hjälp av noter utan att lägga så mycket medvetet arbete att 

koppla ihop de visuella-, kinestetiska-, minnes- och de problemlösande förmågorna som Pike 

(2012) tar upp.  

I en studie om körsång som Stenbäck (2001) har gjort framgår det att lärare gärna förebildar 

via piano eller sång när de ska lära ut ett nytt körstycke, fastän körmedlemmarna fått noter. En 

av anledningarna till detta var för att kören lättare skulle höra på ett ungefär hur stycket skulle 

låta och för att lättare kunna orientera sig i notskriften. Dock förekom det även att kören 

tillsammans med läraren sjöng igenom stycket så långt som möjligt utan att stanna, för att öva 

på att läsa a prima vista (Stenbäck, 2001). I en kör kan det även finnas informella ledare, alltså 

personer i kören som resten av kören litar på och följer i sin stämma, men som inte är utnämnda 

av någon att de har ”ansvar” för sin stämma (Zadig, 2017). Att bli en informell ledare kan vissa 

körmedlemmar ta sig an själva, om det exempelvis är goda notläsare, något som några av 

körledarna i Zadigs (2017) studie bekräftade. Om det fanns körmedlemmar som var vana att 

musicera med hjälp av noter blev de ofta de informella ledarna. Men var någon av dessa 

informella ledare borta, kunde denna ”uppgift” flyttas till någon annan i kören. Detta bekräftas 

även av Stenbäck (2001) som skriver att eleverna på gymnasiet som inte var vana att sjunga i 

kör skulle följa med och lyssna till de elever som var mer erfarna i att sjunga i kör. Fastän de 

fick noter så fanns det elever som inte hade någon nytta av dem, då de istället härmade vad de 
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andra i kören sjöng i första hand och att noterna var något de kunde titta lite på ibland för att på 

ett ungefärligt sätt se hur musiken var noterad. Eleverna lärde sig alltså främst med hjälp av sitt 

gehör, där deras muskelminne hade en avgörande roll. 

2.2.1. Skolans och lärarnas ansvar 
Skolverket (2011c) klargör att utbildningen i skolan ska hjälpa elever att utvecklas och få 

kunskaper som leder till ett lärande som varar hela livet. Enligt rådande styrdokument 

(Skolverket 2011a, 2011d) ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter, 

samt få utveckla sina tidigare musikaliska erfarenheter. Undervisningen ska anpassas till alla 

elevers olika behov, vilket även Bjørkvold (2005) skriver. Han beskriver att skolan ska ta 

tillvara på elevernas olika erfarenheter som de har med sig från tidigare år. ”Skolan måste känna 

till varje enskilt barns förmågor och särdrag och hur de samverkar med varandra, för att de 

verkligen ska kunna uträtta något bra. Det väsentliga är en anpassad undervisning, värd namnet” 

(Bjørkvold, 2005, s. 131). Det är lärarens ansvar att skapa en undervisningsmiljö för eleven 

som är så bra som möjligt och som undviker hinder för eleven (Schenck, 2006). Mars (2013) 

lyfter att om läraren har stor kunskap i sitt ämne bidrar det till att skapa goda 

undervisningssituationer där elever kan lära sig på bästa sätt. ”En djup ämneskunskap ger 

lärarna handlingsfrihet att använda olika slags verktyg för lärande” (Mars, 2013, s. 96). Läraren 

kan då vara flexibel i sin undervisning för att ge alla elever passande redskap för deras inlärning. 

Ett sätt att vara flexibel i sin undervisning visade Zimmerman Nilsson (2009) i sin studie, där 

olika verktyg användes för att lära ut ”vokala nyanser” (s. 128). Läraren gav noter till eleverna 

som de fick tolka och instruerade på olika sätt hur nyanserna skulle låta för att eleverna skulle 

få så många sätt som möjligt att förstå nyanserna crescendo samt diminuendo. Läraren visade 

nyanserna med hjälp av sång, handrörelser, pianospel och till sist med dirigering. På liknande 

sätt kan lärare förstärka notskrift för eleverna, vilket är bra för att så många elever som möjligt 

ska kunna förstå och musicera lättare och på det sättet utvecklas musikaliskt så långt som 

möjligt.  

2.2.3. Noterad musik i grundskola och gymnasium  
I grundskolans musikämne (2011d) står det i ämnets syfte att eleverna ska få kunskap i 

musikaliska symboler samt musikaliska termer. I årskurs fyra till sex ska eleverna utveckla sina 

kunskaper i att tolka noter, vilket är det första stadiet där det står utskrivet i kursplanen att noter 

ska användas i undervisningen. Barn och ungdomar ska alltså bli bekanta med att musicera via 

noter i undervisningen i skolans musikämne när de är cirka tio år gamla, vilket bör ses som 
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något som bådar gott för att elever ska få en god musikalisk grund att stå på genom 

grundskolans musikundervisning. Dock visar Karlsson (2002) att många elever som börjar på 

det estetiska musikprogrammet inte kan musicera med hjälp av noter. Däremot visar samma 

studie att elever som spelat ett instrument som är vanligt förekommande i orkestersammanhang 

oftare kunde noter, och hade då lärt sig att spela med hjälp av noter utanför skolan.  

 

Skolverket (2011a) skriver att elever ska få undersöka olika strategier för att lära sig att 

musicera på sitt instrument. Vidare beskriver Skolverket (2011a) att eleverna ska få genom 

undervisningen på gymnasiet ”färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter 

noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck” (s. 

1). I de allra flesta centrala innehåll samt kunskapskrav i kurserna på gymnasieskolans estetiska 

program med inriktning musik, finns någon form av noterad musik. Eleverna ska alltså få 

använda noter i stor utsträckning i skolan och bli erfarna att använda det i sitt musicerande.  

 

Att använda noter i musik är något som elever sammankopplar med skola och undervisning 

med lärare (Scheid, 2009). Det kan handla om att elever får noter av lärare när de ska spela och 

sjunga tillsammans, men det kan också vara att eleverna ska skriva noter på en 

musikteorilektion eller exempelvis klappa rytmer tillsammans. I en studie av Zimmerman 

Nilsson (2009) presenterades att lärarna som hade undervisning i gehörs- och musiklära inte 

visade eleverna hur de ska sammankoppla noterna de skrev på lektionen till noterna de använde 

när de musicerade. ”De verktyg eller tekniker som lärs ut relateras visserligen till ett klingande 

sammanhang i och med att läraren spelar på instrument. Däremot poängteras inte den funktion 

undervisningens innehåll har i ett övergripande musikaliskt sammanhang” (Zimmerman 

Nilsson, 2009, s. 149). Lärarna i studien undervisade på ett sätt där de inte satte ihop mindre 

detaljer i undervisningsstoffet till större musikaliska sammanhang. Detta är något ämnesplanen 

i musik (Skolverket, 2011a) för gymnasiet tar upp, när de skriver att undervisningen i musik 

ska stärka elevernas förståelse mellan detaljer och helhet, vilket i Zimmerman Nilssons fall 

skulle kunnat göras på ett mer omfattande sätt. Exempelvis skulle läraren kunnat gå igenom 

delar ur en låt under lektionen i gehörs- och musiklära som eleverna spelade eller sjöng under 

lektionerna i ensemble, för att eleverna skulle få större förståelse mellan detaljer och helhet och 

då kunnat sätta det i en större musikalisk kontext. 

 

Rostvall och West (2001) skriver i sin studie om lärare som använder tryckta noter av 

bekvämlighet som det ”första och bästa” materialet att använda till sina elever. Det var bekvämt 
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för lärarna i studien att använda noterade musikstycken för att styckena lyfte bort lärarnas eget 

musikaliska ”ansvar” från läromedlet; noterna var ju redan skrivna så det fanns inget att ändra 

på. Lärarna utgick från det som var skrivet och kunde då visa eleverna utifrån notbladet om de 

spelade eller sjöng rätt eller fel. Det var alltså de tryckta noterna som musikerna skulle rätta sig 

efter. Rostvall och West (2001) skriver även att läraren i dessa fall inte behövde oroa sig för att 

de måste ha goda förkunskaper eller tankar om stycket som eleverna skulle spela, eftersom de 

endast behövde granska att eleverna spelade som musiken var noterad.  

 

2.3. Notläsning tillsammans med sånginstrumentet 
Att läsa noter som sångare är en komplicerad färdighet (Henry, 2011). Det krävs både kunskap 

om hur notskrift fungerar samt att kunna avkoda noterna och förmedla till sång (Henry, 2011).  

Sångaren ska ha förmåga att precisera tonhöjd och sjunga noterade rytmer samtidigt (Henry, 

2011). Sångaren ska även kunna förmedla musikstyckets text samtidigt som tonhöjd och rytm 

följs i det noterade melodin. Alla dessa komponenter ska alltså samspela när en sångare framför 

ett noterat stycke. Även Reifinger (2018) lyfter de komplexa delarna med att läsa noter, och då 

i synnerhet som sångare, där de visuella, de motoriska samt hörselförmågorna ska fungera 

tillsammans för att kunna tolka noter och musicera med hjälp av dem. 

Henry (2011) har gjort en studie där 252 sångare fick sjunga olika melodier, där tonhöjden och 

rytmerna var i olika svårighetsgrader i melodierna sångarna sjöng. Resultatet visade att sångare 

prioriterade att pricka den noterade tonhöjden istället för att sjunga de exakta rytmerna i låten 

de sjöng (Henry, 2011). För de sångare som inte kunde pricka både rytmer och tonhöjd 

samtidigt valde sångarna hellre att fokusera på att försöka träffa de noterade tonerna innan de 

fokuserade på att rytmerna skulle bli rätt (Henry, 2011). Samma studie visade att de personer 

som spelat ett annat instrument också än endast sång var mer noggranna att avläsa noter i en låt 

och lyckas att sjunga både rytmerna och tonhöjderna rätt än de som enbart hade utövat sång 

(Henry, 2011).  

Hentschel (2017) visar i sin studie om problematiken med att sångare ibland anses kunna öva 

på sitt material själva när de är i ensemblesammanhang med andra musiker. Hon skriver att 

sångarna kan särskiljas från övriga instrument när ensemblen ska öva in nytt material 

tillsammans (Hentschel, 2017). Även när ensemblen ska repetera inför en stundande konsert 

kan sångaren särskiljas från övriga ensemblen. Övriga instrument övar då tillsammans och 
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sångaren eller sångarna övar enskilt, för att sedan gå tillbaka till resten av gruppen för att 

repetera tillsammans.  

Fine, Berry och Rosner (2006) beskriver hur sångare genom erfarenhet och övning utvecklar 

sitt muskelminne. Med hjälp av sitt muskelminne kan sångare ”känna” om tonen de sjunger är 

för hög eller för låg i tonhöjd, fastän sångaren inte har absolut gehör. Även Zadig (2017) skriver 

att en sångare som övat mycket på att använda noter i sitt musicerande kan känna tonerna i sin 

röst när hen tittar på notbilden. ”Tidigare erfarenheter från hur samma eller liknande notbild 

låter eller associationer i kroppen och strupen hur dessa toner ”ska kännas” kan eventuellt hjälpa 

i situationen. Kroppen bär också på kunskaper” (Zadig, 2017, s. 48).  Detta är alltså kroppens 

muskelminne som hjälper till när sångaren sjunger med hjälp av notskrift. Zadig (2017) skriver 

även att en sångare bör ha ett utvecklat gehör med tillhörande god röstteknik för att kunna läsa 

noter på ett bra sätt. Fine, Berry och Rosner (2006) lyfter även vad de kallar ”auditory 

representations” (s. 443), där sångaren kan föreställa sig och höra inom sig hur samma ton som 

är noterad i notskrift ska prickas när de sjunger, vilket kräver övning. 

2.4. Hämmande noter 
Scheid (2009) skriver att elever uppgett att noter vid musicerande kan vara både utvecklande 

men också begränsande i musikutövandet. Eleverna sa att både inlärning via noter samt via 

gehöret behövs och kompletterar varandra. Lilliestam (1997) skriver:  

 
Notskrift är huvudsakligen ett hjälpmedel för att minnas musik, och det används vid 

komposition, vid inlärning av musik, som en föreskrift för hur man ska spela och som ett verktyg 

för analys av musik. Sound och klangfärger, mikrointervall och så kallade blå toner samt 

rytmiska subtiliteter kan dock inte fångas av notskrift … (s. 72–73).  

 

Som Lilliestam (1997) skriver, kan inte allt noteras i notskrift så som sound och även sväng i 

musiken. Även Rostvall och West (2001) bekräftar det när de skriver ”Noterna kan i sig endast 

representera vissa aspekter av musiken och utförandet” (s. 283). Hur musikern ska spela 

svängigt eller vilket sound som musikern ska ha kan inte alltid tolkas i en notbild, utan är något 

som musikern får erfarenhet av ju mer hen musicerar, både med hjälp av notskrift och genom 

sitt gehör.  

 

Klassisk musik är en genre där eleverna i Scheids (2009) studie förknippade med noter och 

överklass. Eleverna uttryckte att det var viktigare att musicera exakt efter noterna inom klassisk 
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musik än inom exempelvis jazz, som sågs som en mer fri genre där noterna inte behövdes i 

samma utsträckning som inom klassisk musik. Scheid (2009) skrev i sin studie om de 

intervjuade elevernas inställningar till att vara musiker som musicerade via noter. Eleverna i 

Scheids (2009) studie ansåg att det var häftigare att spela på gehör än via noter, för att eleverna 

kunde tolka musiken på ett annat sätt och göra något eget av den via sitt gehör än om de tolkade 

noter. Om musikern spelade efter noter kunde det upplevas som att känslan i musiken förlorades 

och att hen var för upptagen med att tolka notskriften än att ”bara spela”. Samma studie visade 

även att elever hellre musicerade på gehör på fritiden än med noter.  

 

I en studie av Zandén (2010) har han gjort en undersökning om ensemblers samspel. Lärarna i 

studien samtalade om en av ensemblerna, och uttryckte att musicerande med hjälp av noter var 

inte relevant eftersom det var begränsande för musikaliteten. Det var viktigare för samspelet 

och musiken att eleverna fick tolka och göra egna uttryck av musiken istället för att följa en 

notbild. Lärarna i samma studie (Zandén, 2010) rekommenderade att eleverna hellre skulle 

lyssna på musiken inom den genre de skulle spela för att det skulle bli mer bekant med den 

sortens musik, och inte använda noter i sitt musicerande för att det kunde vara hämmande för 

musikaliteten och uttrycket. I Rostvall och Wests (2001) studie däremot visade det sig på 

instrumentlektioner att ett eget uttryck inom musiken bara fanns hos vissa elever som hade en 

speciell talang, och att det inte var något eleverna bara kunde lyssna sig till, likt Zandéns (2010) 

studie. Rostvall och West (2001) skrev att moment där eleverna fick öva på sitt musikaliska 

uttryck sällan förekom under instrumentlektionerna, eftersom fokus oftast låg på att eleverna 

skulle öva på att tolka och musicera efter notbilden samt kunna spela tekniskt bra först och 

främst. Om eleverna kunde tolka en notbild samt spela eller sjunga tekniskt bra så kunde läraren 

då lägga in moment där eleverna fick öva på sitt uttryck, för att de då hade visat att de hade den 

särskilda talangen som gjorde att de även fick lägga tid på att öva på uttryck. De medverkande 

lärarna i de båda studierna från Zandén (2010) och Rostvall och West hade alltså olika 

uppfattningar om hur notskrift och uttryck skulle användas i musicerandet; antingen inte 

använda noter alls för att det hämmade uttrycket, eller först lägga fokus på att tolka noterna för 

att sedan lägga till arbetet med sitt musikaliska uttryck.  
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3. Vetenskaplig ansats 
Nedan följer en introduktion till den vetenskapliga ansatsen för denna studie; det sociokulturella 

perspektivet, för att få en djupare förståelse vad det sociokulturella perspektivet innebär samt 

dess innebörd för denna studie.  

 

3.1. Det sociokulturella perspektivet 
Inom det sociokulturella perspektivet ses ” … tanken, medvetandet och den materiella världen 

som en helhet” (Jakobsson, 2012, s. 153). Alla dessa komponenter behövs för att tillsammans 

skapa en helhet som skapar ett bra lärande inom musik enligt det sociokulturella perspektivet. 

Säljö (2014) beskriver ett sociokulturellt perspektiv på lärande som ett lärande där ett intresse 

finns hur människor förvärvar kunskap från materiella och intellektuella redskap. I denna studie 

är notskrift ett exempel på ett materiellt redskap i det musikaliska lärandet. Vidare i detta kapitel 

beskrivs några av det sociokulturella perspektivets centrala begrepp genom underrubriker; 

Artefakter som redskap för inlärning, Mediering genom artefakter samt Fånga kunskap genom 

appropriering. 

 

3.1.1. Artefakter som redskap för inlärning 
Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs redskap, artefakter, som intellektuella eller 

materiella redskap (Säljö, 2014). Dessa artefakter finns i samhället och människor använder 

dessa redskap varje dag. ”Redskapen är de materiella och språkliga respektive intellektuella 

hjälpmedel som människor använder i konkreta praktiker” (Säljö, 2014, s. 29). Fysiska 

artefakter är redskap som människor konstruerat och som människor använder i sitt dagliga liv 

samt när de interagerar med varandra (Säljö, 2013). Mars (2016) skriver att ”det är följaktligen 

människans användning av artefakten som skapar innebörden” (Mars, 2016, s. 30). Artefakter 

ändras alltså beroende på hur de används av människan som använder artefakten.  

 

Artefakter kan delas in i primära, sekundära samt tertiära artefakter (Mars, 2016; Säljö, 2013). 

De primära artefakterna är redskap som underlättar i vardagen och människors aktiviteter, och 

ses av Säljö (2013) som en ”förlängning av den mänskliga kroppen, de underlättar och 

effektiviserar våra sätt att arbeta, att transportera och att utföra andra aktiviteter” (s. 97). Noter 

är en primär artefakt när en musiker kan avkoda noter och utgå i första hand efter noterna när 

hen musicerar, exempelvis i en orkester när musikern inte kan samtala om stycket ska spelas i 
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samma utsträckning som i ett rockband med färre medlemmar, utan endast utgår från 

notskriften. 

  

En sekundär artefakt är artefakter som återger ” … mänskliga begrepp och insikter och som ger 

oss modeller för hur vi skall tänka och handla” (Säljö, 2013, s. 97). Noter är en sekundär artefakt 

exempelvis när en musiker i första hand använder sitt gehör när hen musicerar, men använder 

noter som ett musikaliskt stöd att kunna titta på för att få mer information om stycket musikern 

ska spela. Noterna blir sekundära i det musikaliska sammanhanget. Problematiken med primära 

och sekundära artefakter är hur de ska skiljas åt, enligt Mars (2016). En och samma artefakt 

kan användas som en primär artefakt av en person och som en sekundär artefakt av en annan, 

vilket gör att det kan vara svårt att åtskilja primära och sekundära artefakter (Mars, 2016).  

 

Säljö (2013) beskriver tertiära artefakter som en utökning av de sekundära artefakterna och med 

” … en mer indirekt koppling till den primära produktionen genom att de handlar om man kan 

framställa, förstå och analysera världen” (Säljö, 2013, s. 98). Mars (2016) skriver att ”notskrift 

som används för att mediera kunskap om ett musikstycke utgör ett exempel på en tertiär artefakt 

då det krävs både intellektuell förståelse, motoriska färdigheter och musikaliskt kunnande för 

att musiken ska kunna klinga” (s. 30). Notskrift kan vara en tertiär artefakt i det avseendet att 

notskrift som helhet kan återge information till musikern hur musikern ska spela musikstycket 

notskriften är ämnad för. 

 

3.1.2. Mediering genom artefakter 
Olika artefakter samverkar mellan varandra och i relation till människor vilket har en inverkan 

på människors inlärning. Ordet mediering blir här mycket väsentligt, då det är det som är den 

bindande länken mellan människan och artefakten (Jacobsson, 2012). Ordet mediering betyder 

förmedla (Säljö, 2014). Säljö (2013) förklarar mediering genom att en person kan interagera 

med olika redskap när hen lär sig saker, där en mediering då sker. Mediering är det som sker 

mellan artefakten och subjektet. Ett notblad kan vara en artefakt, en person är subjektet och 

medieringen blir då musiken som skapas när personen spelar från notbladet. Säljö (2013) 

beskriver det: ”På samma sätt kan människor ibland börja räkna på fingrarna när det är svårt att 

hålla siffror i huvudet. Fingrarna omvandlas då till att bli hjälpmedel som stöttar förmågan att 

räkna” (s. 26). Även ramsor, en intellektuell artefakt, fungerar på ett liknande sätt, exempelvis 

”En ball groda dansar aldrig ensam”, för att komma ihåg vad strängarna heter på en gitarr. 
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Människor använder alltså olika redskap för att lättare komma ihåg eller lära sig saker i sin 

omvärld. ”I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter” 

(Säljö, 2014, s. 81). Människor kan alltså få medierad kunskap av att använda både 

intellektuella eller fysiska artefakter. 

 

3.1.3. Fånga kunskap genom appropriering 
Att människor är i ständig utveckling är en central del i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2014) nämner att människor har i många lägen chans att appropriera kunskap, alltså dra 

lärdom och överföra nya kunskaper genom interaktion med människor runt omkring sig och 

göra kunskapen till sin egen, i kombination med människans tidigare erfarenheter. Människor 

kan även appropriera ny kunskap med hjälp av artefakter som de använder. ”Appropriering kan 

ses som en gradvis process genom vilken individen bekantar sig med och lär sig att använda 

redskap i olika verksamheter och där man successivt skaffar sig allt större erfarenhet av hur de 

kan brukas på ett produktivt sätt” (Säljö, 2014, s. 152). I denna studie är exempelvis notskriften 

artefakten och approprieringen är hur studiens sångelever drar lärdom av notskriften i sitt 

musicerande, där medieringen blir kunskapen om det noterade stycket.   
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras kvalitetsaspekter och etik i forskning, studiens valda metod samt 

bearbetning och analysmetod. Kapitlet avslutas med en redogörelse av genomförande, urval 

samt val av informanter till denna studie.   

 

4.1 Kvalitetsaspekter och etik i forskning  
När en vetenskaplig studie genomförs finns krav på att det ska bedrivas god och kvalitativ 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns ett antal principer som ska följas för att bedriva 

god forskning, där en av punkterna är att vara tydlig med syftet för att kunna besvara sina 

frågeställningar. Vetenskapsrådet (2017) skriver vidare att det är viktigt att ha välformulerade 

metoder i sin studie som ska kunna besvaras på ett grundligt och kvalificerat sätt.  

  
Projekt som bygger på ett empiriskt material bör präglas av en systematisk och kritisk analys av 

noggrant insamlade data. Möjliga felkällor ska identifieras och diskuteras. Argumenten bör 

formuleras klart och ha relevans för den slutsats man vill dra. Projektet i sin helhet, 

dokumentationen och den redovisade rapporten bör präglas av klarhet, ordning och struktur. 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 25)  

 

Även Nyberg och Tidström (2012) skriver att god forskning ska präglas av hög kvalitet och 

vetenskaplig kutym, där exakthet och att vara korrekt i sin studie är av stor vikt. Studien ska ge 

en så trovärdig och ärlig uppfattning som möjligt av det forskaren undersöker, validitet bör 

alltså finnas. Med validitet i studien menas att forskaren har undersökt det hen ämnat undersöka 

samt presenterat data som sammanhänger med studiens syfte (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012). Det måste gå att visa för de som läser ens studie att resultaten är sanna och i sin 

tur tillförlitliga (Trost, 1997). Eftersom studiens syfte var att söka kunskap om sångares 

notanvändning, var det ett måste att ha elever med sång som huvudinstrument för att kunna 

genomföra intervjuerna. För studiens reliabilitet fick alla intervjuade samma frågor (Trost, 

1997) samt att alla intervjuer skedde under skoltid i ett mindre rum på deras skola. Under 

intervjuerna fick dock inte alla deltagare samma slags följdfrågor, för att få så varierade svar 

och beskrivningar som möjligt.   

 

En problematik i forskning kan även handla om vilken förförståelse för ämnet forskaren har. I 

mitt fall fanns en förförståelse för studiens ämne eftersom jag själv har sång som 
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huvudinstrument, är tjej och har gått på musikinriktning på den estetiska linjen på gymnasiet. 

Trost (1997) skriver att det inte går att vara opartisk under intervjusituationen. Han skriver att 

det går att försöka undvika att föra fram sina egna erfarenheter som forskare, då det är den 

intervjuades beskrivningar som ska vara i fokus.  

 

För att bedriva god forskning bör forskaren ta i beaktning de etiska aspekterna i studien. Kvale 

och Brinkmann (2009) har samlat punkter som forskaren bör tänka igenom vid 

intervjusituationen. Bland dessa punkter finns att de intervjuade deltagarna ska ha lämnat 

samtycke att vara med i studien, samt att forskaren har tänkt på vilka eventuella konsekvenser 

det kan ge att medverka i studien för deltagarna. Deltagarna i denna studie lämnade samtycke 

att medverka i studien genom att läsa igenom, godkänna och skriva under ett papper för 

informerat samtycke att medverka i studien (Se bilaga 1) vid tillfället de fick information om 

studiens syfte.  

 

Denna punkt lyder även under de fyra grundkraven i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren informerar personerna 

som deltar i studien om syftet med studien samt deras medverkan, att det är frivilligt att 

medverka samt att de får avbryta sin medverkan när de vill. Detta leds till samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), där forskaren ska ha samlat in samtycke från samtliga medverkande i 

studien. Om informanterna är under 15 år ska även samtyckte från föräldrar finnas med. Ingen 

av informanterna i denna studie var under 15 år. Vidare bland Vetenskapsrådets (2002) punkter 

finns konfidentialitetskravet, som innebär att de som medverkar i studien är anonyma och vars 

personuppgifter eller avslöjande information ej får offentliggöras eller gå att nå för obehöriga. 

Detta efterföljs av det sista nyttjandekravet från Vetenskapsrådet (2002). Det betyder att 

informationen forskaren fått från informanterna enbart får användas för forskning och inget 

annat. Informationen får heller inte användas till avgörande insatser för informanterna som 

medverkat i studien, på så sätt att informationen används för att utreda sjukdom och så vidare.   

 

Forskaren bör fundera vart intervjun ska äga rum, för att intervjudeltagarna ska känna sig så 

bekväma som möjligt så att de inte känner sig stressade eller liknande under intervjun. När jag 

gjorde mina intervjuer frågade jag först deltagarna vart de ville genomföra intervjuerna, och 

alla ville ha dem på skolan samt att vi satt tillsammans för att det skulle bli ett mer avslappnat 

samtal. Det var även viktigt för mig att informanterna visste att de skulle vara anonyma i den 

skrivna studien och skulle ha fiktiva namn i studien, vilket Nyberg och Tidström (2012) lyfter 
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som en viktig aspekt i intervjusituationen. De skriver att om informanterna vet att de är 

anonyma i studien kan forskaren få bättre och djupare svar, vilket var av värde för denna studie.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är mycket lämpliga att använda i sociokulturell forskning. Säljö (2014) 

beskriver att människor har genom sitt språk en särskild förmåga att kunna utbyta erfarenheter 

av varandra, vilket är passande vid intervjuer med sociokultuellt perspektiv. Användningen av 

kvalitativa intervjuer som metod innebär att få en förståelse för vad de intervjuade personerna 

i studien har för perspektiv på deras upplevelser av världen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa intervjuer avser att få svar på frågor som kan besvara beskrivningar och erfarenheter 

av olika fenomen (Nyberg & Tidström, 2012). Personen som intervjuar vill få svar samt kunna 

förstå den intervjuades livsvärld. Hen vill hitta en kärna i det den intervjuade berättar, samt hur 

hen berättar det. Ett perspektiv på vad en kvalitativ intervju kan innehålla är exempelvis att det 

sker en utveckling hos både den som intervjuar och den som svarar på intervjufrågorna (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Båda personerna kan vid intervjutillfället få nya insikter om olika frågor 

och reflektioner, vilket leder till att nya vägar öppnas tankemässigt för båda parter, alltså att 

både den som intervjuar och den som blir intervjuad approprierar kunskap från varandras 

erfarenheter.  

 

För att genomföra en kvalitativ intervju bör det inte vara alltför bestämda och rutinmässiga 

frågor som deltagaren ska svara på (Holme & Solvang, 1997). Personen som blir intervjuad ska 

kunna känna sig avslappnad och kunna vara fri i sina beskrivningar och tolkningar av sina 

erfarenheter. Om då hen får frågor som inte tillåter att vara öppen i sina resonemang kan 

intervjun bli mer sluten och den som intervjuar kanske inte finner någon större innebörd eller 

kärna av intervjun.  

 

4.2.1. Bearbetning och analysmetod 
I studien har en kvalitativ innehållsanalys gjorts med ett sociokulturellt förhållningssätt. Nyberg 

och Tidström (2012) beskriver innehållsanalys som den vanligaste analysformen för kvalitativa 

data. Innehållsanalys används för att minska samt förenkla den insamlade datan för att på 

övergripande sätt förklara och presentera resultatet (Nyberg & Tidström, 2012). Kvale (1997) 

preciserar denna metod för att minska och förenkla den insamlade datan genom 

”meningskoncentrering” (s. 174), där de intervjuade informanternas uttalanden koncentreras 
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för att få fram kärnan i vad informanterna beskrivit i intervjuerna. Rennstam och Wästerfors 

(2015) lyfter att en värdefull riktlinje vid användande av innehållsanalys är att ”återkommande 

innehåll kan bilda ett tema, och det bör lyftas upp och kanske utgöra ett embryo för en rubrik i 

en framtida text” (s. 75). Detta leddes till i denna studie att dela in datan i olika teman och 

rubriker med tillhörande underrubriker som avspeglade forskningsfrågorna för studien som är 

baserade på det sociokulturella perspektivet. 

 

Intervjuerna insamlades genom inspelning på en diktafon av märket Zoom H1 Handy Recorder. 

Det inspelade materialet sparades på en hårddisk som endast jag som intervjuade hade tillgång 

till. Ingen molntjänst användes för att spara material på. Intervjuerna transkriberades sedan till 

text, där talspråk korrigerades och anpassades till skrivspråk. Uttryck som inte tillfört relevans 

i intervjupersonernas meningar har plockats bort i citat för att underlätta för läsaren, exempelvis 

ord som ”eh”, ”liksom” och ”typ”. Att rensa i och bland meningarna som informanterna 

uttrycker är förekommande vid intervjuer där informanterna svarar i jag-form och där de talar 

om egna erfarenheter i ett ledigt samtal (Rennstam & Wästerfors, 2015). När sedan 

transkriberingen var gjord kunde jag på ett grundligt sätt gå igenom det insamlade materialet 

och där analysera vad informanterna beskrev. Jag utgick från det sociokulturella perspektivet 

med dess centrala begrepp, exempelvis noter som medierande primära, sekundära och tertiära 

artefakter. Jag såg vilka teman som bildades av det informanterna berättat om deras erfarenheter 

och beskrivningar från intervjufrågorna, som också konstruerats utifrån det sociokulturella 

perspektivet. De tre forskningsfrågorna från studiens syfte var de övergripande frågorna under 

intervjuerna med tillhörande följdfrågor till dem.  

 

4.3 Genomförande 
Jag tog kontakt med en gymnasieskola i mitt närområde med skolans rektor där jag beskrev 

mitt arbete och en förfrågan att få genomföra intervjuer med sångelever på skolan. Därifrån 

blev jag hänvisad till en lärare som uppmuntrade att ta kontakt personligen med elever på den 

aktuella skolan. Jag åkte till skolan och berättade för årskurs 2 och årskurs 3 på det estetiska 

programmet med inriktning musik om min studie och om de var intresserade av att medverka i 

studien. Bland dessa fanns 15 personer som hade sång som huvudinstrument. Sex personer 

valde att medverka och fick då ge samtycke att medverka i studien. Informanterna fick även 

veta att de fick avbryta sin medverkan i studien när som helst under studiens gång.  



 

 19 

4.3.1. Urval 
Holme och Solvang (1997) skriver att urvalet är mycket viktigt vid en studie och en central del 

i om studien ska bli så representativ som forskaren tänkt. Om forskaren inte får ”rätt” personer 

till sin undersökning kan hela undersökningen vara bortkastad. I kvalitativa intervjuer är inte 

urvalet av intervjupersoner slumpmässiga. Forskaren har valt informanter för att de ska passa 

in i studien, för att få så djupa och grundliga svar som möjligt på frågeställningarna för studien 

(Holme & Solvang, 1997). Trost (1997) skriver dock att det eftersöks en stor omväxling i 

kvalitativa studier så att de svar forskaren får blir varierade men att det samtidigt inte är någon 

informant som framställs mer än någon annan och sticker ut från resten av deltagarna. Jag valde 

därför att fokusera min studie på elever på gymnasiet som hade sång som huvudinstrument och 

de skulle gå i årskurs 2 eller årskurs 3 för att de då förhoppningsvis skulle ha mer erfarenhet av 

notanvändning från gymnasiets musikämnen och grundade mitt urval på det. Informanternas 

huvudsakliga musikgenrer som de sjöng var inom populärmusik; exempelvis pop, rock och 

soul. Jag valde informanter från en gymnasieskola i mitt närområde så att jag lätt kunde ta mig 

till dem för att kunna genomföra intervjuerna. Det framgår även i presentationen av 

informanterna samt i resultatet att alla sångelever som blivit intervjuade är flickor. Det var ett 

aktivt val att visa det, eftersom det enligt forskning oftast är flickor som har sång som 

huvudinstrument samt att det var flickor som ville medverka i studien.  

  

4.3.2. Presentation av informanter 
Jag genomförde intervjuer med sex informanter på en gymnasieskola i mitt närområde, där jag 

ställde frågor jag planerat (Se bilaga 2) samt följdfrågor som uppkom av informanternas 

beskrivningar och svar på frågorna. Alla deltagarna var sångelever på den estetiska linjen med 

inriktning musik och gick årskurs tre och hade således använt noter samt musicerat med andra 

under en längre period under gymnasiet, vilket var av vikt för denna studie. Intervjuerna varade 

mellan 30 och 45 minuter och alla informanter fick välja fiktiva namn till studien.  

 

Josefin växte upp i en musikalisk familj där båda föräldrarna sjöng i kör där hon var med ibland 

när hon var cirka tolv år gammal. Det var även i den kören hon kom i kontakt med noter första 

gången. Hon sjöng mycket efter skolan med sin musiklärare i grundskolan vilket utvecklade 

hennes intresse för att satsa på sången, som hon tyckte var det instrument som hon kunde 

uttrycka sig bäst på. Josefin tyckte det var svårt med vissa notläsningsmoment men hon förstod 
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en notbild som tertiär artefakt. Hon föredrog att använda sitt gehör till övervägande del när hon 

lärde sig ett musikstycke.  

 

Heddy hade även hon haft familjemedlemmar som musicerat vilket gjorde att hon ville hålla 

på med musik och valde då att börja sjunga samt spela gitarr. Hon sjöng i kör under hela 

grundskolan och det var i kören som hon blev bekant med noter första gången. Hon lärde sig 

en melodi bäst genom att både använda noter och sitt gehör. Hon förstod noter och kunde 

använda noter i sitt musicerande men hon behövde tid på sig att tolka dem.  

 

Tea började sjunga i kör när hon gick på lågstadiet och sjöng sedan i den kören ända till årskurs 

2 av gymnasiet. Hon valde sång som huvudinstrument på gymnasiet för att hon ville utvecklas 

vidare inom sången eftersom hon sjungit så länge i kör. Hon spelade trumpet på mellanstadiet 

och piano på högstadiet, och det var genom trumpetundervisningen som hon lärde sig att 

musicera med hjälp av noter. Tea lärde sig en sångmelodi bäst genom att få noter som hon sen 

kunde få lära sig antingen ensam eller tillsammans med en lärare. 

 

Amelia kom från en musikalisk familj och sjöng i kör under uppväxten. Hon gillade även att 

spela piano, men eftersom hon alltid sjungit både i hemmet och i kören så blev det 

sånginstrumentet hon ville utveckla. Amelia kom i kontakt med noter någon gång på låg- eller 

mellanstadiet när hon sjöng i kören. Amelia föredrog att lära sig en melodi både via noter och 

sitt gehör.  

 

Rut började spela fiol som sitt första instrument, där hon tillsammans med en förälder spelade 

enligt Suzukimetoden 1. Men det var sången hon ville satsa på, fastän hon också hade piano och 

bas som tänkbara alternativ att välja som huvudinstrument på gymnasiet. Rut tog sånglektioner 

innan hon började gymnasiet. Det var när hon spelade fiol som hon lärde sig noter och föredrog 

att lära sig ett nytt musikstycke både genom noter samt via sitt gehör.  

 

Lotta omgavs av musik under sin uppväxt med en förälder som var musiklärare samt syskon 

som spelade och sjöng musik. Hon tog sånglektioner under högstadiet samt sjöng i kör, och har 

alltid sett sånginstrumentet som en trygghet i sitt musicerande. Hon kom i kontakt med noter 

 
1 Suzukimetoden är en musikalisk inlärningsmetod som Shinichi Suzuki uppfann, där barn tillsammans med 
deras föräldrar lär sig spela instrument tillsammans genom att fokusera på gehörsspel och att spela utantill. 
(Schenck, 2006). 
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när hon sjöng i kör. Lotta upplevde att hon läste noter långsamt, men att ”hon förstod noter”. 

Lotta använde mest sitt gehör när hon lärde sig ett nytt musikstycke, men ville gärna också ha 

låten i notskrift.  
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5. Resultat 
I föreliggande kapitel presenteras studiens resultat, där tre rubriker konstruerats efter studiens 

frågeställningar. Genom innehållsanalys med sociokulturellt perspektiv har sedan rubriker 

formats efter informanternas beskrivningar av intervjufrågorna.  

 

5.1. Sångelevernas notanvändning 
Det första avsnittet med tillhörande underrubriker handlar om de intervjuade sångelevernas 

erfarenheter av att använda noter i sitt musicerande, både när de musicerade själva samt 

tillsammans med andra musiker.  

 

5.1.1. Noter som medierande redskap 
Rut och Tea lärde sig noter redan när de gick i lågstadiet, vilket gjorde att det inte blev någon 

överraskning för dem när de började på gymnasiet och skulle musicera med andra jämnåriga 

samt ha musikteori. De båda spelade även andra instrument när de lärde sig noter, så det var 

inte genom sångundervisning som de lärde sig noter. Tea, som spelade trumpet i grundskolan, 

fick titta på noterna i sin trumpetbok samtidigt som hon tog greppen på trumpeten och lärde sig 

på så sätt genom att både känna och titta. Flera av informanterna som sjöng i körer under 

grundskolan hade kommit i kontakt med noter där, men de fick inte lära sig grunderna i notskrift 

i de sammanhangen. Rut berättade att hon både sjöng i kör och spelade fiol under 

grundskoleåren, men att det var skillnad i hennes synsätt gällande att läsa noter mellan de båda 

instrumenten. I fiolundervisningen spelade hon efter noter, men i kören använde hon sitt gehör, 

fastän hon hade kunskaper i att tolka noter och hade tillgång till körnoter. Heddy berättade att 

hon fått noter i kören hon sjöng med under grundskoleåren, men att hon inte lärt sig noter där 

utan hade istället lyssnat på körledaren eller andra körmedlemmar och använt sitt gehör, 

eftersom hon inte fick någon förklaring hur hon skulle läsa noterna. Då blev det naturligt för 

henne att lyssna på övriga körmedlemmar och lära sig körstyckena på det viset. 

 

Noter fungerade bra när det inte fanns så mycket tid för att lära sig att sjunga en melodi enligt 

informanterna. Det fanns alltså en tidsaspekt som spelade in om sångaren valde att använda 

noter. Lotta berättade att hon gärna använde noter när hon måste lära sig en låt snabbt, för att 

hon kanske inte hade tid att gå hem och lyssna på låten för att lära sig den. Även Rut framhöll 

tids- samt minnesaspekten av notanvändningen i skolans ämnen. Hon trodde att det skulle vara 
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svårt att minnas alla sånger och övningar som hon fick med noter om hon bara fick lära sig dem 

genom gehöret.  

 

När informanterna fick frågan vad de tittade på först när de fick en noterad låt med både noter 

och text, berättade de flesta av sångeleverna att de tittade på helheten av stycket som en tertiär 

artefakt; hur många formdelar samt hur många takter det var i låten. Sedan fortsatte de flesta 

att titta på texten för att se vad låten handlade om. Amelia berättade att hon hade lätt att minnas 

låtar när hon väl hade lärt sig melodin med hjälp av pianot som en medierande artefakt i hennes 

inlärning av den nya låten. Rut och Tea skiljde sig mot de andra informanterna och tittade först 

på noterna när de fick en ny låt, för att se vad det var för intervaller mellan tonerna och vart i 

låten de måste koncentrera sig extra. Rut berättade att hon byggt olika tekniker för hur hon lärde 

sig bäst på de olika instrument hon spelade. På det sättet kunde hon bestämma vad hon ville 

fokusera på och få ut av det hon skulle öva på.  

 

När sångeleverna lärde sig en ny låt, främst sångläxor, använde flera av informanterna ett piano 

för att ta ut sångmelodin, vilket några av deras sånglärare sagt att de skulle göra. De sångelever 

som spelat ett annat instrument innan gymnasiet använde pianot som ett medierande redskap 

på ett naturligare sätt än de sångelever som inte hade spelat förut. Det tog mer energi och kraft 

för de elever som inte musicerat med hjälp av noter innan gymnasiet att sätta sig vid ett piano 

och ta ut sångmelodin än att använda sitt gehör för att lära sig stycket. Ju mer de fick använda 

noter i sitt musicerande, desto mer vana och bekväma blev de med att använda både noter och 

gehör när de sjöng.   

 

De som inte kunde musicera med hjälp av noter innan de började på gymnasiet kunde nu 

använda noter som tertiär artefakt i och med den approprierade notkunskapen som medierats 

under gymnasietiden inom olika musikämnen, exempelvis inom ensemble, gehörs- och 

musiklära och sånglektioner. Heddy berättade att hon var inställd på att lära sig noter ordentligt 

när hon började på gymnasiet. Hon hade ett långsiktigt mål med musiken, och då var kunskap 

om noter inkluderade.  

 
Alltså det känns ganska viktigt för mig att lära mig det och det har det gjort sen jag börja.. för 

innan det så var det som att ja.. jamen.. det är en kul grej och.. Innan jag började musik så tänkte 

jag egentligen inte så jättemycket på att.. men om jag vill bli nånting inom musiken .. vad 
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behöver jag då… Och då är ju noter en väldigt viktig del av det för att verkligen kunna lära sig 

allt. (Heddy)  

 

Att kunna läsa noter var alltså något som Heddy såg som värdefullt för sina långsiktiga mål 

inom musiken, och en förmåga hon ville utveckla och bli bättre på. 

 

5.1.2. En genrebunden notanvändning 
När informanterna fick frågan om hur de skulle beskriva deras notanvändning inom olika genrer 

var det blandade svar från dem. Vissa informanter hade erfarenhet av att använda noter inom 

alla genrer de sjöng i skolans musikämnen och att det inte var något genrebundet. Men det var 

flera av informanterna som beskrev att de använde mest noter som primär artefakt när de sjöng 

klassiskt, visor samt musikallåtar. När de sjöng klassiska stycken, visor och musikallåtar var 

det främst på deras sånglektioner, men även på körlektionerna. De använde även noter på 

ensemblen där de spelade genrer inom populärmusik, exempelvis pop och rock. Det var dock 

också i genrerna inom populärmusik som eleverna ibland valde bort att använda noter när de 

musicerade för att de inte tyckte att de behövde följa noterna på samma sätt som med ett 

klassiskt stycke. På deras fritid musicerade de inte så ofta med hjälp av noter när de sjöng genrer 

som pop och rock. Amelia trodde att det kunde ha att göra med att hon var mer van vid att 

sjunga sådana slags låtar som gjorde att hon hellre musicerade via sitt gehör, och därför valde 

bort att använda noter. Även de andra intervjuade sångeleverna valde oftast bort att använda 

noter när de sjöng pop- och rocklåtar om de fick välja, och särskilt på fritiden. Josefin hade 

upplevt att det var mer fritt att sjunga lite hur hon ville i exempelvis jazz, och att det gjorde att 

noterna inte var prioriterade. Det var inte det viktigaste att följa noterna i jazzlåtar, vilket även 

Rut och Lotta hade erfarenhet av.  

 
Men jag tänker typ att.. när ja ska lära mej en poplåt.. då använder jag ju aldrig noter.. men om 

det är typ lite mer musikal eller åt den stilen.. då kollar jag ju mer på noter …. men ja.. klassiska 

låtar mest.. (Lotta) 

 

Lotta beskrev att hon inte behövde använda noter i samma utsträckning i poplåtar än 

klassiska- samt musikallåtar som hon oftare använde noter till. Hon gjorde då ett val att 

inte använda noter till poplåtar, men valde att använda noter till klassiska låtar för att 

det var viktigare att följa och musicera efter noterna i de klassiska styckena.  
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5.1.3. Notanvändning inom musikämnena på gymnasiet 
Notskrift användes i olika omfattningar i alla musikämnen som informanterna undervisades i. 

Informanternas lärare ville gärna att de använde sig av noter när de musicerade. Många elever 

däremot tyckte att det var tråkigt att spela och sjunga med hjälp av noter, och valde helst bort 

att använda noter om de fick. Några av informanterna trodde att en del av eleverna på 

musiklinjen tyckte att det var viktigt att använda noter för att de hade lärt sig att använda noter 

innan de började på gymnasiet. Rut framhöll att inget ämne i skolan som innefattade musik var 

gehörsbaserat utan alla musikämnen innehöll noter på något sätt. Alla informanter var överens 

om att det var på körlektionerna i skolan som de använde noter allra mest, och där var det allra 

viktigast att använda noter när de musicerade. I princip all repertoar var noterad som eleverna 

fick musicera efter i körämnet, och i kören sjöng de främst klassiska stycken. På körlektionerna 

var noter en definitiv primär artefakt som medierade musikstyckena eleverna lärde sig. Heddy 

beskrev hur läraren i kören brukade gå igenom stämma för stämma när de fick en ny låt. Läraren 

sjöng då för eleverna så att de kunde lyssna samtidigt som de tittade i sina noter som de hade 

fått, så att eleverna både kunde appropriera kunskap genom gehöret och notläsningen. I 

körämnet fick de även uppgifter samt läxor som handlade om att tolka noter för att eleverna 

skulle öva på att musicera med notskrift. De hade även haft prov på kören, vilket var att de 

skulle sjunga ett stycke a prima vista.  

 

Flera av sångeleverna medgav att det viktigaste i kören var att sjunga efter noterna och lyssna 

in och intonera med övriga i kören och att det egna personliga uttrycket kom i andrahand. Om 

alla i kören sjöng med sitt eget uttryck kunde det leda till en obalans i kören som mynnade ut i 

en icke önskvärd körklang. Amelias erfarenheter av att sjunga i kör beskrev hon:  

 
Då måste man ju.. följa direkt efter notbilden för då måste man ju.. då är det flera som ska sjunga 

exakt samma sak… som man börjar göra sin egna identitet på det.. då kommer det nog inte låta 

lika bra …. Liksom när man är i kör då är det ju.. inte.. liksom identitet så viktigt.. Utan då är 

ju mer.. enheten viktig… och att alla sjunger samma sak liksom.  

 

I ämnet musikteori fick informanterna lära sig om noter, mest teoretiskt men även praktiskt. 

Under lektionerna gick de igenom grunderna i musikteori såsom notvärden, intervaller och så 

vidare. På musikteorilektionerna var eleverna indelade i mindre grupper utifrån deras tidigare 

kunskaper om musikteori, så att de skulle vara med personer som var på ungefär samma 

kunskapsnivå som dem. Vissa av informanterna beskrev ett högt tempo och vissa tyckte det 
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gick för fort fram ibland under dessa lektioner, och att de fått mer hjälp och stöd under deras 

sånglektioner istället där de kunnat fråga och fått förklarat i ett lugnt tempo. Heddy berättade 

att hon tagit hjälp av sina klasskamrater och lärare för att få olika tips på hur hon kunde lära sig 

noter, så att hon kunde välja vilka metoder som fungerade för henne. Josefin berättade:  
 

Jag har lärt mig mest notläsning på ensemble.. för då har det varit typ.. Här har du noter… du 

ska kunna låten på piano.. eller.. sjunga den.. och då är det så här.. Ja men då måste jag typ kolla 

upp.. (Josefin) 

 

Josefin lärde sig att använda noter mest i ensemblen, för att det blivit mer praktiskt där och 

något hon måste lära sig för att kunna sjunga låten tillsammans med andra musiker.  

 

Alla sångelever fick noterade sånger på sina sånglektioner, där uppgiften ibland var att tolka 

notbilden och sjunga exakt efter noterna och ibland var det lite friare att hitta på eget. Amelia 

berättade om övningen veckans noter som var speciella övningar för att lära sig noter. Det kunde 

vara skalor där eleven fick första tonen och sen skulle sjunga genom att titta på noterna och 

följa dem. Även Tea hade erfarenhet av dessa övningar som hon brukade göra under sina 

sånglektioner. Övningarna kunde innehålla moment som att öva på olika intervall samt tolka 

och sjunga rytmer som var noterade. Det fanns svårare och lättare övningar, beroende på vilken 

kunskap eleven hade.  

 
Det är ganska.. det är bra å det.. är jättesvårt men det …. Det är bra och det är roligt ändå för att 

kunna.. lära sig.. man har ju som med sig om man kan olika intervaller.. Typ så här låter det 

mellan ett c och ett a till exempel.. Då har man ju med sig de jättemycket i gemun.. och på 

sånglektionerna. (Tea) 

 

Dessa övningsmoment verkade dock inte alla informanter vara lika vana vid, då det visade sig 

vid intervjuerna att alla informanter inte verkade använda sådana övningar särskilt ofta under 

sina sånglektioner. Detta kunde bero på att alla informanter möjligtvis inte hade samma 

sånglärare, och att det medförde att alla informanter inte hade samma slags undervisning med 

samma innehåll.  

 

5.1.4. Notanvändning tillsammans med andra 
Att använda noter blev viktigt när informanterna skulle sjunga i kör. Det var i det ämnet som 

de använde noter mest och det var där de hade flest medmusiker att förhålla sig till, vilket i sin 
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tur ledde till att noterna spelade en större roll för att musiken skulle bli rätt. Notanvändningen 

i kören beskrev Rut: ”Där blir det ju också när vi är flera stycken.. alltså flera stämmor och sånt 

blir man ju mer beroende av att.. kunna läsa sina noter för att.. kunna sjunga sin egen stämma..”. 

Det egna ansvaret över att kunna tolka noterna i sin körstämma hade alltså stor betydelse för att 

inte förstöra för resten av stämman och kören. Även Heddy övade extra mycket på körmaterialet 

för att kunna sin stämma och inte förlita sig på de andra i stämman. Hon upplevde även att 

körundervisningen var ”mer på professionell nivå” (Heddy), vilket gjorde att hon ville öva extra 

på körnoterna. Det var även en annan repertoar i körämnet, där genrerna pop och rock som 

sångeleverna oftast sjöng i andra ämnen, inte var representerade. I körämnet sjöng eleverna 

mestadels klassiska stycken, där noter var en förutsättning för att kunna musicera och sjunga 

styckena på ett bra sätt, både själva och tillsammans med övriga elever. För Rut som spelat fiol 

i orkester framhöll hon vikten av att använda noter tillsammans med andra. Rut berättade att 

när det var många människor, exempelvis i en orkester, med många instrument som skulle spela 

tillsammans fanns det en fördel med att använda noter för att övningen skulle gå så smidigt som 

möjligt. I en sådan stor ensemble var det lättare att alla personer utgick från skrivna noter 

eftersom det inte fanns samma möjlighet för att prata med varandra om hur de skulle spela eller 

sjunga musikstycket.  

 

I en mindre ensemble, exempelvis på ensemblelektionerna i informanternas skola, framhöll 

några informanter att det viktigaste inte var att följa noterna för att deras version av låten de 

arbetade med skulle bli precis som originalversionen av låten. Det viktigaste var att alla i 

ensemblen kunde prata och resonera med varandra för att få fram en gemensam version av 

låten. Det sociala lärandet var alltså i fokus då och noterna kom i andra hand. Tea framhöll 

dock vikten av att ha noter även i en liten ensemble för att på så sätt ha kontroll över hennes 

egen insats, men också för att alla skulle veta vad de skulle göra för att musicera bra 

tillsammans.  

 

Att få notskrift fungerade alltså som en tertiär artefakt för eleverna, för att de kunde få all 

musikalisk information de behövde för att förstå stycket de skulle sjunga. Notskriften fungerade 

även som en trygghet i en ensemble där flera människor var med och skulle musicera med 

varandra. Alla informanter berättade att de tyckte att det var viktigt att kunna använda noter 

som både primära, sekundära och tertiära artefakter i sitt musicerande och såg inget negativt i 

att lära sig det. Eleverna använde främst noter som primära artefakter i körämnet och använde 
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noter som sekundära artefakter i övriga musikämnen när de till övervägande del använde sitt 

gehör för att lära sig melodin. 

 

Informanterna lyfte att noter fungerade som en trygghet för dem när de musicerade, något som 

stöttade dem om de skulle tappa bort sig eller något som de kunde rätta sig efter för att de visste 

att det som var noterat var det rätta. Men när de lärt sig låten ville de gärna släppa noterna. De 

ville hellre koncentrera sig på att öva på sitt uttryck då när de väl lärt sig låten med hjälp av 

noterna. Noterna fungerade alltså mest som ett medierande redskap som endast behövdes när 

de lärde sig något nytt, för att sedan läggas åt sidan när de tyckte att de kunde musikstycket. 

Däremot uppskattade alla informanter att få och använda noter när de fick ett nytt stycke att 

lära sig för att det var ett bra hjälpmedel i deras musicerande. Det var dock inte bara från det 

musikaliska perspektivet som noter var bra, enligt Josefin, utan även det sociala perspektivet. 

Hon berättade att noter var något ”man borde kunna när man pluggat tre år” (Josefin), och 

berättade vidare att det hade varit genant att berätta för omgivningen utanför skolan att hon 

studerat tre år på en estetisk linje med musikinriktning men inte kunnat noter. 

 

5.2. Noter som ett komplext redskap 
Nästa avsnitt handlar om sångelevernas erfarenheter och tankar om att läsa noter, om de 

identifierade sig som notläsare och hur notanvändning kunde hämma sångelevernas 

musikaliska uttryck.  

 

5.2.1. Noter som sekundära artefakter  
Nästan alla sångelever uttryckte att det var allra lättast att använda sitt gehör när de sjöng olika 

musikstycken för att de hade mer erfarenhet av att använda det sedan barnsben. Alla 

informanter hade dock sett noter innan de började på gymnasiet. Flera av informanterna 

medverkade i körer under deras uppväxter där noter hade använts i olika omfattningar. De flesta 

hade dock inte använt dem i första hand som en primär artefakt som medierade kunskap om 

den noterade sångmelodin, eftersom få av dem hade fått någon förklaring eller lärt sig noternas 

innebörd. Informanterna tittade mest på sångmelodins text och hade eventuellt tittat lite på 

notbladet och följt med om noterna var skrivna högt eller lågt i notsystemet.  
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Informanterna såg sig alla som notläsare; de flesta som något slags mellanting. Vad mellanting 

menades med var inte helt självklart, men av det som framgick av intervjuerna tolkades det som 

att alla informanterna förstod noter men att de flesta av dem helst musicerade via gehöret eller 

behövde tid på sig för att läsa och tolka en notbild. Lotta trodde att hon skulle varit en säkrare 

och bättre notläsare om hon lagt mer tid på att lära sig noter, men att hon istället hellre valt att 

lära sig musik via sitt gehör för att hon var mer van vid det. Eftersom Rut lärde sig att använda 

noter tidigt i sin musikaliska karriär såg hon sig absolut som notläsare, särskilt inom sång och 

fiol där hon lagt ner tid på att lära sig det. Hon berättade att hon lärt sig ”bygga tekniker” (Rut) 

för att förstå och använda noter inom hennes olika instrument, där pianot var det instrument 

hon hade svårast att koppla ihop notläsning tillsammans med hennes händer som skulle trycka 

ner tangenterna.  

 

Fastän informanterna använde noter i sitt musicerande identifierade sig de dock fortfarande mer 

som gehörsmusiker än notläsare. De flesta hade mer erfarenhet av att musicera med sitt gehör 

sedan innan gymnasietiden, vilket gjorde att de såg sig mer som gehörsmusiker än notläsare, 

fastän de använde noter i stor utsträckning i många ämnen i skolan. När informanterna lärde sig 

ett musikstycke med hjälp av gehöret lyssnade de på en inspelad version av låten de skulle lära 

sig och hade en text som de utgick ifrån. Den inspelade versionen av musikstycket 

informanterna lyssnade på blev den primära artefakten i informanternas musicerande och texten 

blev då en sekundär artefakt, där båda artefakterna medierade kunskap om låten de skulle lära 

sig. 

 

5.2.2. Begränsande noter 
Något de allra flesta sångeleverna var överens om när de lärt sig melodin i en låt var att de 

lyssnade på andra som gjort låten för att få inspiration till hur de skulle forma låten till sin egen, 

för att sätta sin identitet på den. Just identitet var något alla informanter tog upp; att de ville 

sätta sin egen prägel och få fram sitt eget sound och uttryck på låtarna de sjöng. Detta var dock 

något som vissa av informanterna ansåg vara svårt om de tvingades följa noterna till punkt och 

pricka. De upplevde att de inte hade möjlighet att improvisera om de var tvungna att följa 

noterna helt och hållet, vilket de upplevde var något som hämmade deras tolkning av stycket 

de sjöng. Lotta beskrev att ” … de kan lätt bli så att man.. eller att jag.. glömmer bort.. ehm.. 

typ andra detaljer.. För att jag fokuserar så mycket på att de ska va.. exakt som de står i noterna” 
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(Lotta). Lotta ville hellre då musicera med hjälp av sitt gehör och valde helst bort noterna, för 

att hon då lättare kunde fokusera på sitt uttryck och inte följa notbilden.  

 

Det var skillnad att musicera på skolan och på fritiden enligt informanterna. I skolan måste de 

använda noter i flera ämnen, vilket gjorde att noter var något som kopplades till skolan och 

något som måste användas där. Att informanterna måste använda noter i skolan gjorde att de 

undvek noter på sin fritid, för att notanvändningen blev ett ”tvång” i skolan. Amelia sa att hon 

aldrig använde noter när hon skrev egna poplåtar och även Josefin använde helst sitt gehör när 

hon musicerade utanför skolan. Rut hade ett band som spelade populärmusik som hon spelade 

och sjöng med på sin fritid, där all inlärning av ny musik var genom gehöret. Det hände att de 

skrev ner specifika stämmor som minnesstöd i bandet, men resterande del av musicerandet 

skedde via gehöret.  

 

5.3. Det meningsfulla musicerandet 
Det sista avsnittet handlar om sångelevernas deras tankar och erfarenheter av val av instrument 

och vilken betydelse som notläsning hade för deras musicerande, både när de musicerade själva 

och tillsammans med andra.  

 

5.3.1. Informanternas val av huvudinstrument 
Hur informanternas musikaliska uppväxt var spelade roll för deras framtida val att musicera. 

Nästan alla informanter berättade att de vuxit upp i musikaliska familjer där det hade varit 

mycket musik i hemmet. Josefin berättade att hela familjen hade hållit på med musik och sång, 

vilket gjorde att det var ett enkelt val för henne att välja sång som huvudinstrument. Det var 

liknande beskrivningar från övriga informanter, där musiken i hemmet hade påverkat dem att 

fortsätta med musik och sång. Heddy spelade även gitarr när hon var yngre för att kunna kompa 

sig själv när hon sjöng. Hon hade en vision att jobba som trubadur ibland när hon blev äldre, 

vilket motiverade henne att både kunna sjunga, spela gitarr och utveckla sin 

notläsningsförmåga.  

 

Både Tea och Rut spelade flera instrument under grundskolan. Eftersom Tea sjungit så länge i 

kör ville hon utveckla sin sång ytterligare genom att välja sång på gymnasiet för att få enskilda 

lektioner för en sångpedagog, istället för piano som hon också spelade och kunde valt som 

huvudinstrument. För Rut var det inte helt självklart vilket instrument hon ville satsa på, men 
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valde sång för att hon ville utvecklas vidare på ett instrument som redan kunde bra och i sin tur 

gjorde att hon skulle kunna nå högre betyg än om hon valde ett instrument hon inte behärskade 

lika väl.  

 
5.3.2. Notläsning som färdighet och status 
Flera av informanterna lyfte att en person som var bra på att läsa noter, läste noter snabbt. Att 

personen kunde förstå en notbild fort innebar alltså att hen var duktig musiker. Alla de 

intervjuade sångeleverna hade liknande beskrivningar av vad en bra notläsare var. Tea berättade 

att en god notläsare kunde väldigt mycket inom musik och kunde därför musicera i olika 

sammanhang utan problem. Amelia beskrev en bra notläsare som en person som var snabb att 

se intervaller och snabbt kunde tolka notbilden och göra musik av det. Josefin beskrev en god 

notläsare som en person som var bra på att läsa a prima vista, vilket även Lotta sa under sin 

intervju. En god notläsare enligt henne var en musiker som kunde läsa av en notbild snabbt och 

som fick musiken att klinga bra på en gång. Flera av informanterna lyfte att det var att vara 

snabb som gjorde att en person var bra på att läsa noter, dock sa ingen självmant (utan en 

följdfråga av mig) att den medierade melodin behövde klinga välljudande när personen spelade 

eller sjöng, så länge hen kunde avläsa noterna fort. Heddy beskrev en god notläsare som en 

person som hade ett bra tålamod i den mån att personen orkade lägga tid på att lära sig noter 

ordentligt för att kunna musicera med hjälp av det. Hon jämförde det med att lära sig spela 

fotboll; tränade inte en person mellan matcherna skulle hen inte kunna utvecklas lika mycket 

som den som faktiskt tog sig tiden att lära sig de nya finterna eller övade på att göra mål.  
 

Det krävs ganska mycket för att bli bra på nånting och då tycker ja att det är lite likadant med 

just notläsningen.. Försöker man bara att lära sig den …. att bemästra att läsa noter och försöker 

göra det på en timme.. det kommer inte gå. (Heddy) 

 

Ett par av informanterna berättade att de upplevt att många elever på musiklinjen såg upp till 

de elever som kunde noter bra och att de då automatiskt var bra musiker i och med sin 

notkunskap. Informanten trodde inte att det behövde vara så att dessa två komponenter gick 

hand i hand, men hon trodde att många var av den uppfattningen. Hon hade erfarenhet av samma 

sak när hon gick i grundskolan; kom en person och spelade med hjälp av noter ansågs den vara 

bättre musiker än en sångare som bara hade ett textpapper, vilket ledde till att notanvändning 

ansågs i vissa fall som något lite finare som bara var till för vissa musiker. Informanten 

jämförde detta med en person som kom med en tjock bok mot en person som kom med en 
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serietidning; personen med den tjocka boken ansågs vara smartare och ha mer kunskap än 

personen med serietidningen.  

 

Vid frågan varför sångeleverna tyckte att noter skulle användas vid musicerande, berättade en 

av dem att hon trodde att det var viktigare för klassiska musiker att använda noter än musiker 

som spelade rock, eftersom noter användes mer i klassisk musik än i rock. Hon beskrev också 

att hon upplevt att klassisk musik och noter var något snobbigt, och att noter då upphöjdes till 

något svårt och högfärdigt som bara var till för vissa duktiga musiker inom den klassiska 

musiken.  

 
5.3.3 Lärarnas avgörande roll 
Av sångarna som intervjuades sa alla att det skiljde sig lite mellan ämnena om de fick en låt 

som både hade noterad melodi och tillhörande text eller om de bara fick en text. Detta berodde 

på vilken lärare de hade. Lotta berättade att hon hade varit med om minst två lärare som inte 

hade givit henne noter när hon sjungit i en ensemble. Hon hade istället fått en text och resten 

av ensemblen hade fått noter. Hon sa till om att få noter vid dessa tillfällen för att hon också 

skulle kunna ha noterna som stöd till sin sång samt för att kunna se vad resten av ensemblen 

gjorde. Även Rut hade erfarenhet av att få olika slags material av lärare, beroende på om det 

var en sånglärare eller inte. Om det var en sånglärare som hade ensemble fick hon ofta både 

noter och text, samt att läraren var mån om att det blev en bra tonart för henne, vilket inte alltid 

var en självklarhet med andra ensemblelärare med andra huvudinstrument än sång.  

 

Rut berättade att hon haft två olika sånglärare, varav den ena blandade not- samt gehörsmaterial 

i undervisningen. Ibland fick hon en sångtext och uppgiften var att använda sitt gehör för att 

lära sig låten och ibland skulle hon ta ut melodin genom att spela och sjunga efter noterna. 

Sångläraren hon hade nu använde sig nästan enbart av noter i undervisningen; både övningar 

samt sångläxor. Ruts erfarenhet av att följa noterna ”till punkt och pricka” berodde mycket på 

vilken lärare hon hade samt i vilket ämne. Det verkade vara även den allmänna uppfattningen 

från resterande sångelever. I vissa ämnen, exempelvis i ensemble, var lärarna inte lika 

noggranna med att sångarna skulle följa den exakta notbilden som övriga musiker skulle göra. 

Samtidigt kunde just att sjunga efter noter vara en uppgift till en sånglektion. Detta kunde tolkas 

som att det var lättare för en sånglärare att kontrollera att sångeleven sjöng efter notbilden på 

en sånglektion än en lärare i en ensemble med flera instrument att hålla reda på.  
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5.3.4 Delaktighet i ensemblen 
Flera komponenter krävs för ett gott musicerande tillsammans med andra medmusiker. Flera 

av informanterna talade om att känna trygghet och gemenskap i en ensemble för att det skulle 

vara roligt och kännas motiverande att musicera tillsammans med andra. Rut beskrev hur 

upplägget brukade vara när de hade ensemblelektion. Sångarna brukade ofta gå ifrån övriga 

ensemblen de första lektionerna när de lärde sig en ny låt och resten av ensemblen övade 

tillsammans. Detta gjorde att sångarna riskerade att hamna utanför ensemblen när de övade 

själva, vilket Tea hade erfarenhet av. Hon hade upplevt att det var lätt hänt att sångare hamnade 

utanför när de gick ifrån resten av ensemblen. Både Tea och Rut sa att de tyckte det var viktigt 

att hela ensemblen jobbade för att sångaren skulle känna sig inkluderad i processen med låtarna 

de övade på samt i ensemblen, för att på så sätt bli mer trygg och tillfreds i gruppen. Att alla i 

ensemblen då fick noter, och inte endast de som spelade gitarr, bas, trummor och piano, var en 

av komponenterna som gjorde så att alla i ensemblen hade samma förutsättningar för att 

musicera ihop.    

 

Josefin tyckte att det var viktigare att alla hade roligt tillsammans och hade en bra konversation 

med varandra för att komma fram till hur de ville ha musiken, än att följa noterna. Heddy 

berättade också om hur mycket hon tyckte om att vara med och sjunga i en ensemble. Hon 

gillade att få sjunga med andra musiker och att få vara en del av en ensemble som spelade ihop, 

hjälpte varandra och skapade en helhet tillsammans.  

 

Några informanter nämnde att notläsning var tråkigt att lära sig, men den uppfattningen delade 

inte Tea. Hon sa att hon tyckte det var roligt att lära sig noter; att det var kul att ha kunskapen 

att läsa noter och musicera med hjälp av dem för att hon då kunde förstå musiken på ett annat 

sätt än att bara få ett textpapper.  
 

Det är bra alltså.. Både för min egen skull men också för andras skull liksom för att.. om jag får 

noter och jag har ingen aning hur man läser dom och sen får.. Jamen i en ensemble eller resten 

av ensemblegruppen får noter och är redo att spela och jag har ingen aning vad jag ska göra.. då 

blir det lite.. liksom.. lite tuff situation. (Tea)  
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Tea upplevde att det var bra att kunna noter när hon spelade med andra, för att det gjorde det 

lättare att musicera tillsammans, exempelvis i ensemblen där hon kunde musicera på ett enklare 

sätt tillsammans med övriga medmusiker när hon hade noter också.  

5.3.5. Den självständiga sångaren 
Nästan alla informanter sa att det var en frihet att kunna musicera med hjälp av noter; att de 

blev mer självständiga musiker för att de kunde tolka notskrift. Även den musikaliska 

utvecklingen gynnades av att kunna läsa noter, sa Rut, för att hon då kunde utnyttja sitt 

instrument till fullo genom att musicera både via sitt gehör och notskrift. Heddy beskrev vad 

det innebar för henne att kunna musicera med hjälp av noter: ”Det innebär egentligen ganska 

mycket men mest för mitt självförtroende och.. självkänsla och sånt att jag känner att jag klarar 

det”. Även Tea framställde notläsning som något som gjorde henne mer självständig som 

musiker, eftersom hon då kunde öva på låtar och stycken själv och inte alltid behövde fråga en 

lärare eller kompis om hjälp för att tolka notbilden. 

 

Att kunna musicera och tolka noter innebar alltså att sångeleverna lättare kunde ta sig an låtar 

mer självständigt utan att behöva hjälp från andra. De kände sig mer inkluderade i ensemblen 

om de också fick noter att musicera efter, eftersom de då kunde se notbilden på ungefär samma 

sätt som resten av ensemblen och på det sättet musicera bättre med dem.  

 

5.4. Sammanfattning av resultat  
Gemensamt för alla informanter i denna studie var att alla hade sjungit i kör under barndomen, 

vilket gjort att de blivit bekanta med både sång som instrument och noter som i de använde som 

en sekundär artefakt i körsammanhangen.  

 

Alla informanter hade sett noter innan de började gymnasiet på det estetiska programmet med 

inriktning musik. Däremot var det endast två av informanterna som hade lärt sig att musicera 

med hjälp av noter som primär artefakt innan de började studera på gymnasiet, fastän alla hade 

sjungit i kör under flera år med noter som medierande musikaliskt redskap. När informanterna 

lärt sig att använda noter i skolan var det flera av dem som gärna använde noter som ett 

musikaliskt verktyg när de musicerade. Övervägande del av informanterna ville gärna både 

använda sitt gehör som primär artefakt och noter som sekundär artefakt när de musicerade, 

särskilt i skolan. På fritiden valde de huvudsakligen att musicera med hjälp av sitt gehör, 

eftersom de kopplade notläsning till skolan och något som måste användas där.  
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Informanterna berättade att de använde noter som medierande artefakter i stort sett i alla ämnen 

som innehöll musik på något sätt, men det var i kören, ensemblen, musikteorin, sånglektionerna 

samt deras biinstrumentlektioner som de använde noter allra mest, dock i olika omfattningar. 

Alla informanter var överens om att det var i kören som det var viktigt att använda noter och 

det var i det ämnet som de övade mest notläsning samt tog ansvar för att lära sig att sjunga 

noggrant efter noterna som primär artefakt. Mycket av detta ansvar togs för att de i sjöng med 

många människor i kören, vilket gjorde att de ville ta ansvar för att inte förstöra för någon 

annan. Sångelevernas beskrivningar av notanvändning mellan olika genrer varierade. Vissa av 

informanterna upplevde att de använt noter i alla genrer de sjungit och att det inte var någon 

skillnad mellan genrer att använda noter. Några informanter beskrev att noter inte behövdes i 

samma omfattning inom vissa genrer och att det var mer fritt att sjunga hur de ville då. Eleverna 

beskrev då att de valde att inte använda noter inom vissa genrer. De genrerna där de oftast valde 

bort att använda noter var i de genrer oftast sjöng, så som pop, rock och soul.  

 

Lärarna ville att eleverna skulle lära sig noter och använde därför noter i sin undervisning i olika 

utsträckningar. Däremot beskrev ett par sångelever att vissa lärare i ensemblesammanhang inte 

gav noter till sångare, vilket några av informanterna beskrev som negativt medan det inte hade 

så stor betydelse för några av informanterna.    

 

Att de sjungit i kör gjorde att flera av dem ville fortsätta utvecklas inom sång för att det innebar 

både en trygghet samt att de hade förkunskaper inom sånginstrumentet som de kunde ta med 

till gymnasiet. Vissa av informanterna beskrev sånginstrumentet som speciellt, eftersom de ofta 

övade på ett annat sätt i en ensemble än övriga instrument. Flera av informanterna beskrev att 

de ofta övade i ett annat rum för att sedan återgå till ensemblen, vilket kunde leda till 

utanförskap i ensemblen. De kunde även vara mer fria i sina tolkningar av låtar i vissa genrer 

och behövde inte följa noterna på samma sätt som andra instrument.  

 

Det viktigaste för de intervjuade sångeleverna var att musik skulle vara roligt. Så länge 

musicerandet och sjungandet skänkte dem glädje, både ensamma och tillsammans med andra, 

var musik roligt och något de ville hålla på med. Det viktigaste var inte att följa noter när de 

musicerade. Noter använde informanterna helst som ett inlärningsredskap, men när de kunde 

musikstycket ville flera av dem lämna noterna och fokusera på sitt uttryck. Informanterna tyckte 

att noter kunde hämma dem i sitt uttryck. Däremot uttryckte flera av informanterna att notskrift 
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som en medierande tertiär artefakt innebar en frihet för dem; att de lättare kunde musicera för 

att de hade ett bra musikaliskt verktyg som möjliggjorde fler musikaliska upplevelser för dem.  
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6. Diskussion 
Föreliggande diskussion innehåller tre delar. Metoddiskussion, där studiens metod och 

vetenskapliga ansats diskuteras och problematiseras samt Resultatdiskussion, där studiens 

resultat diskuteras mot tidigare forskning. Kapitlet avslutas med Vidare forskning.  

 

6.1. Metoddiskussion 
Metoddiskussionen består av två avsnitt; det första behandlar studiens kvalitativa intervjuer, 

analys och urval. Det andra avsnittet handlar om studiens valda vetenskapliga ansats. 

 

6.1.1. Kvalitativa intervjuer, analys samt urval  
För att få goda beskrivningar av sångelevernas erfarenheter av notanvändning, var kvalitativa 

intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2009) en bra metod att använda för att få kvalitativa 

resultat. Intervjuerna blev goda samtal där jag som intervjuare kände mig flexibel att ställa 

följdfrågor till de intervjuade sångeleverna när sådana tillfällen gavs. Intervjufrågorna som 

konstruerats efter studiens forskningsfrågor med tillhörande frågor anpassades till den 

pågående intervjun, för att det likt Holme och Solvang (1997) inte skulle bli alltför rutinmässiga 

frågor. Beroende på hur informanten svarat på frågan kunde följdfrågor ställas som passade till 

informantens beskrivningar. Varje elev talade rikligt om varje intervjufråga, vilket gjorde att 

det blev ett avslappnat samtal. Något jag dock upplevde som problematiskt med mina 

intervjufrågor var att flera av dem var väldigt lika varandra. Detta gjorde att informanterna 

ibland svarade likadant på flera av frågorna, vilket kunde ha underlättats om jag hade testat att 

ställa frågorna till någon person innan intervjutillfällena för att på det sättet fått höra innan hur 

frågorna togs emot i en intervju samt tagit bort någon fråga. Dock gjorde de liknande frågorna 

att informanterna beskrev lite mer varierat och eftertänksamt, i enlighet med Holme och 

Solvang (1997).  

 

När informanterna gav sitt samtycke till att delta i studien, enligt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer, bestämde vi tillsammans vart intervjuerna skulle äga rum för att de 

skulle känna sig så avslappnade som möjligt. Alla informanter ville vara på deras skola där vi 

kunde sitta med varandra och ha intervjuerna och inte via någon digital plattform. Detta var 

både bra och problematiskt. Det var bra i det avseendet att alla sångelever var på samma ställe 

och de kände sig bekväma. Dock blev några av informanterna sjuka så vi fick byta intervjutid, 
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vilket gjorde att intervjudelen av studien drog ut lite mer på tiden än vad som planerats. I det 

avseendet hade det kanske varit enklare att ta de intervjuerna via något digitalt program, såsom 

Skype. Dock var det viktigast för mig att informanterna skulle vara bekväma för att kunna svara 

på mina frågor så utförligt som möjligt, vilket gjorde att jag hellre åkte en extra gång till skolan 

för att genomföra intervjuerna där istället för via Skype.  

 

Att använda innehållsanalys i studien fungerade bra och var smidigt för att få fram den 

insamlade datan på ett bra sätt, likt Nyberg & Tidström (2012). Att utgå från det sociokulturella 

perspektivet och använda meningskoncentrering (Kvale, 1997) samt liknande svar likt 

Rennstam och Wästerfors (2015), var givande för att lättare hitta vad jag eftersökte för studien 

i de insamlade intervjuerna. En annan analysmetod hade kanske visat andra saker ur den 

insamlade datan, vilket hade påverkat studiens resultat på ett annat sätt. 

 

Min förförståelse i denna studie; att jag är sångerska samt har studerat vid en estetisk linje med 

musikinriktning, gjorde att jag i enlighet med Trost (1997) försökte att undvika att överföra 

mina egna tankar och erfarenheter under intervjuerna. Att vara så objektiv som möjligt var av 

vikt för att inte påverka informanternas beskrivningar. Det medförde en medvetenhet att låta 

informanten få tala obehindrat utan att jag avbröt av att exempelvis hålla med det informanten 

berättat. Det var det svåraste under intervjuerna, eftersom samtalen blev så uppriktiga och det 

informanterna berättade var på flera sätt igenkännande för mig. Jag ville gärna svara då med 

mina erfarenheter också. Detta var något som blev bättre och bättre ju fler intervjuer jag gjorde.  

 

Något som var kritiskt med urvalet var att det endast var flickor med i studien. Det gjorde att 

studien visar endast flickors upplevelser och erfarenheter av notanvändning i musicerandet. Det 

hade varit intressant att se om det blivit någon skillnad i resultatet om även pojkar hade deltagit 

i studien. Om pojkar varit med i studien, hade resultatet blivit mycket mer annorlunda då?  Finns 

det en genusproblematik i att informanterna upplevde att de kunde känna sig utanför i en 

ensemble för att de är flickor och fick öva mycket själva under ensemblektionerna? Det fanns 

inga pojkar med sång som huvudinstrument på skolan där urvalet gjordes, vilket eventuellt hade 

funnits om datainsamlingen hade skett på fler skolor. Däremot visar studien på att det främst är 

flickor som har sång som huvudinstrument som även Karlsson (2002) framställer, vilket i det 

avseendet höjer studiens trovärdighet, eftersom det endast var flickor på den skolan som hade 

sång som huvudinstrument.  

 



 

 39 

6.1.2. Studiens vetenskapliga ansats 
Den vetenskapliga ansatsen för studien ändrades efter ungefär halva studiens gång, då det var 

ett bättre val att använda det sociokulturella perspektivet istället för fenomenologi som var 

teorin för studien från början. Det var där och då problematiskt eftersom jag precis förstått 

fenomenologi och var redo att använda det i studien, när jag då skulle byta vetenskaplig ansats. 

I efterhand var det ett bra val att byta vetenskaplig ansats för studien till sociokulturellt 

perspektiv för att jag då fick fler passande begrepp för studien som kunde förklara mycket av 

studiens resultat. Det hjälpte mig sen i analysarbetet, då jag på ett enkelt sätt kunde hitta teman 

utifrån det sociokulturella perspektivet i vad informanterna beskrivit under intervjuerna. Den 

kvalitativa innehållsanalysen möjliggjorde meningskoncentrering i överensstämmelse med 

Kvale (1997), där teman hittades samt tolkades genom analys av datainsamlingen. Med en 

annan analys kanske resultatet blivit annat, exempelvis med en mer styrd analys istället för den 

öppna analysen i denna studie.  

 

Samtidigt som jag fann fler passande begrepp för studien var det just begreppen som var det 

mest kritiska med det sociokulturella perspektivet. Jag upplevde teorin komplicerad gällande 

exempelvis när artefakter övergick mellan primära, sekundära och tertiära artefakter, vilket 

även Mars (2016) lyfte när hon skrev att det kunde vara svårt att veta när artefakter övergick 

mellan exempelvis primära och sekundära. Mycket fokus lades på att kategorisera in notskriften 

mellan primära, sekundära och tertiära artefakter, istället för att fokusera fördjupat på varför 

sångeleverna kände och tyckte som de gjorde om att använda noter i sitt musicerande. 

Informanternas känslor om notskrift var inte något som det sociokulturella perspektivet kunde 

visa på ett fördjupat sätt, eftersom det var mer fokuserat på informanternas användning av 

noterna i sitt musicerande och inte deras känslor, vilket eventuellt det första teorivalet för denna 

studie, fenomenologin hade kunnat visa.  
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6.2. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är indelad i tre rubriker; Noternas innebörd för sång som instrument, Den 

komplicerade notskriften samt Konklusion: vad är egentligen problemet? 

 

6.2.1. Noternas innebörd och användningsområde för sångeleverna  
Flera av informanterna vittnade om att de kom från familjer där musik var vanligt 

förekommande. Informanterna hade sjungit mycket i hemma och var alltså vana att sjunga i en 

trygg hemmiljö. Sångeleverna tog efter vad de var vana vid i den musikaliska miljön de växte 

upp i, vilket ledde till att de alla valde sång som huvudinstrument. Flera av dem beskrev sång 

som en trygghet, det var det instrumentet de kunde och var vana vid. Flera av informanterna 

upplevde att det var komplicerat att använda noter, i likhet med Henry (2011), som en primär 

artefakt (Säljö, 2013) i sitt musicerande, och att de därför hellre valde att lära sig en sångmelodi 

med hjälp av sitt gehör, som fanns i deras kroppar. Noterna blev istället en sekundär artefakt i 

deras musicerande.  

 

Något som framkom i resultatet var att sångeleverna fick mycket noterat sångmaterial. Genre 

spelade ingen roll för om eleverna fick noterade musikstycken eller inte, vilket går emot 

Rostvall och Wests (2001) studie där de skrev att gehörsinlärning användes mer inom 

populärmusik. Detta överraskade mig, då jag trodde att enbart texter förekom mer i 

ensemblesituationer till sångare. Däremot verkade det bero på vilken lärare som ledde 

ensemblen om sångeleverna endast fick texter eller om de fick noterade låtar. Men enligt 

informanterna så ville de flesta lärarna på musiklinjen att eleverna skulle använda noter i sitt 

musicerande, varför det blev naturligt att även sångare oftast fick noter i de flesta sammanhang. 

Däremot valde nästan alla informanter att inte använda noter i någon större utsträckning inom 

vissa genrer, om de fick välja. Flera av de intervjuade informanterna ville gärna ha noter när de 

lärde sig nya musikstycken, men flera av dem lämnade noterna när de hade lärt sig hur melodin 

skulle vara.  

 

Informanterna berättade att det inte var särskilt stor skillnad mellan sångare och personer som 

spelade andra instrument i vilket material de fick på ensemblen, däremot verkade det vanligt 

att sångarna gick ifrån resten av ensemblen och övade själva under flera ensemblelektioner, i 

likhet med Hentschel (2017). Sångeleverna beskrev detta som problematiskt, eftersom det ledde 
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till att de ibland kände sig utanför i ensemblesammanhang när de inte fick öva tillsammans med 

andra. 

 

Alla informanter hade sjungit i kör under deras barndom, men ingen av dem hade lärt sig noter 

när de sjöng i kören. De som hade lärt sig att använda noter i sitt musicerande innan de började 

gymnasiet hade lärt sig det på andra instrument, vilket i denna studie var piano och trumpet, i 

likhet med vad Karlsson (2002) presenterade.  

 

6.2.2. Den komplicerade notskriften 
Kan det vara så att utom-kroppsliga instrument är lättare att tydliggöra notläsning med? Är det 

lättare att lära sig noter på exempelvis fiol och trumpet för att de instrumenten har fler tydliga 

beståndsdelar som bildar ljud? Exempelvis att blåsa på rätt sätt, trycka på klaffarna, dra stråken 

och sätta fingrarna på rätt sträng för att få det rätt. Blir det mer tydligt kring att ta rätt ton och 

till rätt not? Tea berättade hur hon hade fått titta i trumpetboken samtidigt som hon fick känna 

hur greppet kändes och testa att spela det så att hon fick höra hur det lät. Fler komponenter blev 

då mer konkreta, vilket jag tror även sånginstrumentet skulle behöva när elever lär sig att sjunga 

med hjälp av noter som artefakt, precis som Pike (2012) visar med sina fyra punkter som 

förklarar vilka delar som behövs för att läsa noter på ett bra sätt. Eftersom sånginstrumentet 

finns i kroppen hanteras ljudet på ett annorlunda sätt än andra instrument, eftersom eleven kan 

vara hes en idag och då känns inte tonen som på samma sätt som när hen sjöng samma sak igår. 

Jag tror att musiklärare samt sångpedagoger bör göra notanvändningen för sångare mer konkret 

genom att göra liknande som ovan nämnda trumpetlektion, där ledorden skulle kunna vara Titta, 

Lyssna, Känn. Sångeleverna får då notövningar, som några av informanterna fått under sina 

sånglektioner, där de får titta på noterna, lyssna hur de låter samt sjunga och känna hur det 

känns att sjunga just den tonen med exakt den tonhöjden och det notvärdet, i enlighet med Zadig 

(2017). Och eftersom notläsning är komplicerat för sångare, likt Henry (2011) beskriver, bör 

sångelever få mer erfarenheter av rena notövningar. Eleverna kan då appropriera ny och mer 

kunskap när de får fler delar att sätta ihop för att nå målet; att musicera med hjälp av noter, där 

de förhoppningsvis lättare kan känna tonerna i sin röst, i enlighet med Fine, Berry och Rosner 

(2006) och Zadig (2017). Detta kan överensstämma med gymnasiets ämnesplan i musik 

(Skolverket, 2011a) där undervisningen ska stimulera elevernas förståelse mellan detalj och 

helhet, där både teori samt praktik ingår i övningen.   
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Alla sångelever hade fått titta på noter när de sjöng i kör under barndomen, men noterna var 

inte ett verktyg som medierade musik. På sin höjd var noterna kanske en sekundär artefakt i 

elevernas inlärning, då vissa tittade på noterna för att se vart det gick upp och vart det gick ner. 

Att eleverna fick titta på noter överensstämmer med Stenbäcks (2001) studie där körledarna 

ofta gav noter till kören så att de fick titta på noterna samtidigt som körledaren spelade eller 

sjöng igenom stämman de skulle sjunga, för att på så sätt främja inlärningen både visuellt och 

auditivt. Alla informanter beskrev att de ville ha något visuellt att titta på, vare sig de sjöng med 

hjälp av sitt gehör eller om de sjöng med hjälp av noter. Den visuella förmågan är en av Pikes 

(2012) punkter om vilka förmågor som främjar notläsning i sitt musicerande, vilket 

överensstämmer med informanternas önskan om att ha en fysisk artefakt att titta på när de 

musicerade. Denna visuella erfarenhet av att ha sett noter i körerna under sångelevernas 

uppväxter var en god grund för eleverna när de senare började gymnasiet. Där kunde de ta sina 

tidigare erfarenheter av att ha sett noter och approppriera ny kunskap när de fick grunderna i 

notskrift som tertiär artefakt (Mars, 2016).  

 

Men är det endast i skolan som sångare ska lära sig noter? Ingen av informanterna hade lärt sig 

noter på deras sånglektioner eller i deras körer. Varför väljer körledare utanför skolan att 

använda noter när de inte går igenom hur noter kan användas? Är det på grund av tidsbrist; de 

har redan planerat andra moment som går före? Är det på grund av att det är en frivillig aktivitet; 

körmedlemmarna är där för att de vill sjunga och inte ha teorilektion? Men vilken nytta fyller 

egentligen noterna då, på längre sikt? Noterna blir ju egentligen ingen vidare hjälp om sångare 

år ut och år in står i körer och tittar ner på något de egentligen inte förstår mer än att se vart 

noterna går upp och ner, när de egentligen lyssnar på övriga körmedlemmar istället när de lär 

sig styckena. Notpärmen blir bara tryggheten att ha något att hålla i handen, när det egentligen 

är notskriften inuti pärmen som borde vara ledsagaren i musicerandet.  

 

Att musicera på fritiden och i skolan verkade innebära en del skillnader. Eleverna ville gärna 

dra någon slags linje mellan skolan och fritiden. På fritiden kunde eleverna få välja vilken musik 

de ville sjunga eller spela, vilket givetvis är förståeligt. Däremot var det inte många av 

informanterna som använde noter när de musicerade på sin fritid. Flera av dem tyckte att noter 

var förknippat med skolan samt med klassisk musik, som även Scheid (2009) presenterade i sin 

studie. Om informanterna valde bort noter i vissa fall i skolan inom vissa genrer, blev det ännu 

mer tydligt att välja bort noter på fritiden när de musicerade inom de genrerna. För vissa av 

informanterna fungerade noterna endast som ett verktyg för att lära sig en ny låt, medan de två 



 

 43 

som använt noter i andra instrument såg noter som en självklar primär artefakt i sitt 

musicerande. De två eleverna hade även lärt sig att använda noter i sitt musicerande innan de 

var 15 år, i likhet med vad Kopiez & Lee (2008) presenterade. Samtidigt sa alla informanterna 

att det var ett bra hjälpmedel att använda noter när de musicerade. En bra notläsare var en bra 

musiker och något som sågs som värdefullt, i likhet med Hayward och Gromko (2009). Men 

samtidigt beskrev informanterna att de hellre valde att musicera med hjälp av sitt gehör, i 

enlighet med Lilliestam (1997).  

 

Men strävar inte de allra flesta att vara en bra musiker som kan läsa noter eller tolka en låt med 

hjälp av sitt gehör, för att på så sätt kunna ta sig an många olika sorters musik? Varför begränsa 

sig och använda sig av ett dominerande inlärningssätt när noter kan bredda ens repertoar som 

musiker? Borde inte noter ses som en tillgång och ett verktyg som fungerar i alla slags 

musikaliska sammanhang? Behövs det verkligen dras en sådan linje mellan skola och fritid? 

Jag har musicerat mycket via mitt gehör om det inte funnits noter, men noter har aldrig valts 

bort för att jag upplevt att det varit så starkt sammankopplat med skolan. Kan det ha att göra 

med att jag lärde mig noter utanför skolan? Det var förvisso genom tvärflöjtsundervisningen på 

musikskolan, men det var inte på gymnasiet med krav och betyg som följd. Kanske blev noterna 

en naturlig artefakt tidigt i mitt musikaliska liv, vilket gjorde att jag aldrig placerade dem som 

ett musikaliskt redskap som endast kan användas i skolan?  

 

Men även om jag beskriver noter som en positiv artefakt som utvecklar musikern, kan noter 

även vara något som upplevs som hämmande för musikaliteten. Några av informanterna 

berättade att de kunde fokusera för mycket på att följa noterna och då förlora det musikaliska; 

själva känslan och uttrycket i musiken. Detta stämmer överens med Bjørkvold (2005), när han 

skriver att noterna kunde bestämma över personen som skulle sjunga eller spela. Och på ett sätt 

är det ju så, eftersom någon har skrivit noterna och bestämt hur stycket ska spelas. Däremot är 

det viktigt, likt Rostvall och West (2001) framför, att som lärare berätta för eleverna att ett 

musikstycke kan tolkas på olika sätt. Fastän det finns noter måste känslan och uttrycket, nyanser 

och så vidare få plats i stycket och förmedla något till lyssnaren, något som inte noter kan visa, 

i överensstämmelse med Lilliestam (1997). Kan det vara därför som sångare gärna lämnar 

noterna när de lärt sig låten för att sedan övergå till att fokusera på sitt uttryck? Är det lättare 

att skilja dessa två moment åt? Informanterna berättade att de hellre tänkte på sitt uttryck än att 

följa noterna till punkt och pricka; kan det göra att det är därför de hellre använder att använda 

sitt gehör för att det ger eleverna mer frihet i sitt musicerande? Dock tror jag att det kan vara 
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svårt att endast utgå från gehöret och enbart lyssna på en inspelning av en låt för att lära sig den 

och automatisk få ett eget uttryck. Det blir lätt att personen som ska sjunga härmar exakt som 

den inspelade sångaren gör, och får då inte det egna uttrycket som sångaren fått om hen haft 

noter där sångaren ser hur melodin är noterad.  

 

Rostvall och West (2001) beskriver att gehörsinlärning är mer vanligt inom genrerna inom 

populärmusik och jag antar att det är vanligt att spela sådana genrer i flera av musikämnena på 

gymnasiet. Detta tror jag medför att eleverna är mer vana att använda sitt gehör för att det är 

sådan musik de exponeras för dagligen, vilket gör att de lättare kan lyssna sig till låten de ska 

lära sig och väljer därför hellre att använda sitt gehör än att använda noter om sångeleverna får 

bestämma. Inom körämnet däremot sjöng eleverna efter noter, eftersom de sjöng stycken som 

krävde noter eftersom det var en annan musikalisk svårighetsgrad än exempelvis en poplåt. 

Eleverna kunde heller inte prata med varandra på samma sätt i kören än i en ensemble när de 

övade, vilket gjorde att de var ännu mer beroende av notskriften i körämnet och de genrer som 

de sjöng i där.  

 

6.2.3. Konklusion: vad är egentligen problemet? 
Jag tror egentligen att det största problemet med att använda noter som sångare är hur noterna 

ska tolkas och prickas; är det precis som det är noterat eller tillåts någon förändring? Hur vet 

jag vad som är rätt eller fel? Hur hittar jag rätt noterade ton med min röst? Alla sångelever i 

studien fick inte öva lika mycket på rena notpricknings-övningar för att öva muskelminnet att 

hitta noterade toner med sin röst, vilket blev problematiskt när de skulle använda noter i sitt 

musicerande. Detta ledde till att de inte ville använda noter när de inte behövde, exempelvis på 

fritiden och när de sjöng inom genrer där de kände att de kunde välja bort noter, exempelvis 

inom pop och rock. Noter blev något svårt och komplext för sångeleverna, likt Henry (2011) 

och Reifinger (2018) och Gudmundsdottir (2010).  

 

Problemet för sångeleverna i studien var att de också bar ett ansvar att förmedla låten som skulle 

framföras, exempelvis i deras ensemble, och kunde då bli osäkra om de skulle sjunga exakt som 

låten var noterad eller om det var okej att hitta på eget, likt hur musiker som spelar andra 

instrument musicerar i större utsträckning. Är musiker som inte har sång som huvudinstrument 

mer fria i sitt musicerande att frångå noterna? Lärare har ett stort ansvar att uppmuntra eleverna 

i deras musicerande och hjälpa dem att tydliggöra hur de ska tolka noter, likt Skolverket (2011a) 
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skriver i ämnesplanen i musik. Elever ska få möjligheter att musicera med hjälp av noter och få 

erfarenhet av att använda noter det som en given artefakt i sitt musicerande. I likhet med Mars 

(2013) bör lärare då ha bra kunskaper i sitt ämne för att kunna ge eleverna de bästa 

förutsättningarna för ett gott lärande, så att de kan anpassa och utveckla undervisningen till alla 

elever. Eleverna kan då appropriera nya kunskaper tillsammans med varandra och lärare, där 

deras erfarenheter byggs på allteftersom de musicerar. Deras musikalitet kommer då att 

utvecklas, likt Skolverkets styrdokument råder (2011a, 2011d).  

 

En stor del av det som krävs är alltså erfarenhet. Eleverna får mer och mer erfarenhet ju längre 

de kommer i sitt musicerande. Ju mer de sjunger och spelar med andra och själva, ju mer får de 

med sig i sin musikaliska ryggsäck. Genom samspel med andra som kan hjälpa och stötta i 

musicerandet med noter kan eleverna gå framåt och bli bättre och bättre på att använda noter, 

och att använda noter på ett naturligt sätt. Men för att kunna göra något mer av noterna behöver 

eleverna också få genrekännedom och att musicera med hjälp sitt gehör. Noter och gehör går 

alltså hand i hand, och inget bör vara mer dominerande än det andra i skolan. Likt Skolverket 

(2011a) tar upp om att musikundervisningen ska stimulera elevernas förståelse mellan detaljer 

och enhet, tror jag att flera moment i skolans undervisning skulle behöva sammanflätas med 

varandra. Några av informanterna berättade att de upplevt ett högt tempo på 

musikteorilektionerna och att det var mest teoretisk undervisning där. Istället hade den praktiska 

kunskapen medierats under ensemblelektionerna, vilket hade kunnat möjliggjort större insikter 

och kunskaper om notskrift som tertiär artefakt i musicerandet. Det är inte samma sak att klappa 

eller sjunga melodilösa åttondelar som att göra samma sak med noterade åttondelar i en låt, 

liknande Zimmermann Nilssons (2009) studie. En låt ger tonerna och noterna liv. Precis som 

musik faktiskt ska handla om, ge liv och glädje till alla som ska lyssna, spela eller sjunga det. 

Det är när noterna får liv som musiken medieras och bringar mening med allt musicerande.  

 

6.3. Vidare forskning 
Resultatet av denna studie visar att sångelever använder noter i flera av musikämnena på 

gymnasiet. Både elever och lärare framställer noter som ett bra verktyg i musicerandet, men 

flera av sångeleverna medger att notläsning är något som tar lång tid att lära sig eller något som 

de helst inte gör frivilligt för att det är komplicerat. Noter ses mest som en sekundär artefakt 

när sångeleverna ska lära sig ett nytt stycke, där gehöret är den primära artefakten i inlärningen.  
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Det hade varit intressant i en vidare forskning hur användningen av noter skiljer sig mellan 

olika instrument och jämföra instrumenten samt användningen av notskrift mellan 

instrumentgrupperna. Vad har gitarrister eller pianister för erfarenheter av att använda noter, i 

jämförelse med sångare? Är noter främst ett inlärningsredskap eller är det ett hjälpmedel ända 

fram till konserten för andra instrument? En annan intressant tanke i vidare forskning skulle 

kunna vara att få läsa vad lärare har för tankar om notskriftens användning i skolan. Hur tycker 

lärare att notskrift bör användas; finns det någon skillnad mellan instrument enligt lärare hur 

notskrift används?  

 

Det hade även varit intressant att söka kunskap om hur noter används i grundskolan. Hur utbrett 

är notanvändningen i musikämnet i grundskolan? När får elever i grundskolan lära sig att 

använda noter och musikaliska symboler, och i vilka sammanhang?   
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Intervjuguide 

o När började du sjunga? Vad var det som fick dig att välja ditt instrument?  
o När kom du i kontakt med musikaliska noter första gången? Beskriv hur de använt de 

tidigare i ditt musikaliska liv. Vad tycker du beskriver en person som är bra ”notläsare”? 

Försök fånga utvecklingen! HUR har dom fått hjälp, miljön runtomkring.  

o Kan du beskriva ditt användande av noter i några musikämnen? ( T ex 

Instrument och sång samt Ensemble?) 
o I vilket ämne, upplever du, används noter mest? (Instrumentlektioner, Gehörs- och 

musiklära, Ensemble, Kör..?)  

o Hur lär du dig en låt bäst? (Genom noter, text eller genom att lyssna?) 

o Hur tolkar du dina kunskaper inom notläsning?  
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texten?) Var har du lärt dig det här? 

o Skulle du kunna säga att du är notläsare? Vad innebär det för dig att kunna läsa/musicera 

via noter? 

o Är det inom vissa genrer du upplever att du använder noter mer/mindre när du 

musicerar?  

o Vad har du för erfarenhet av att musicera med andra musiker? Finns det 

något speciellt med att vara sångare i en ensemble? 
o Vad är viktigast för dig när du musicerar? ( Följa noter, förmedla en känsla, att det är 

roligt osv.)  
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