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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Hjälp!	Var	är	min	capo?	En	observationsstudie	om	transponering	på	piano	
Författare:	Håkan	Bjuvenstedt		
Termin	och	år:	HT-2015	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
Syftet	med	studien	är	att	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	utforska	vilka	resurser	
jag	använder	mig	av	för	att	transponera	en	jazzlåt	till	olika	tonarter.	Forskningsfrågorna	
är:	Vilka	resurser	använder	jag	mig	av	för	att	transponera	en	utvald	jazzlåt	till	olika	
tonarter?		På	vilka	sätt	samverkar	resurserna?	För	att	studera	min	lärandeprocess	har	
jag	använt	mig	av	loggbok	och	videodokumentation	som	metoder,	och	studiens	teore-
tiska	perspektiv	är	designteori.	Resultatet	visar	att	min	lärandeprocess	kan	beskrivas	i	
två	olika	transformationscykler.	Dessa	cykler	har	jag	valt	att	benämna	som	transformat-
ionscykel	1a	och	1b.	Transformationscykel	1a	beskriver	de	resurser	som	används	vid	
transkribering	och	Transformationscykel	1b	beskriver	de	resurser	som	används	vid	
transponering.	Den	första	cykeln	1a,	presenteras	med	hjälp	av	tre	teman:	Iscensättning,	
Från	dator	till	öra	och	Från	öra	till	hand.	Den	andra,	1b,	presenteras	med	hjälp	av	fyra	
teman:	Transponering	ifrån	A-dur	till	C-dur,	Problem	under	transponering,	Transponering	
till	fler	tonarter	och	Transformering	av	tidigare	kunskap.	I	diskussionskapitlet	diskuteras	
resultatet	ur	ett	designteoretiskt	perspektiv.	Där	vidrörs	även	frågan	om	strategier	vid	
transponering	varvid	dessa	jämförs	med	tidigare	litteratur	och	forskning	inom	området.	
Slutligen	redogörs	för	mina	egna	reflektioner	kring	arbetet,	arbetets	betydelse	och	fort-
satta	forsknings	-	och	utvecklingsarbeten.		
	
Nyckelord:	transkribering,	transponering,	jazz,	designteori,	loggbok,	videodokumentat-
ion	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 3	

Abstract				
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	Help!	Where	is	my	Capo?	An	observation	study	about	transposing	on	piano	
Author:	Håkan	Bjuvenstedt	
Semester	and	year:	Autumn	2015	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
The	purpose	of	this	study	is	based	on	a	design	theoretic	perspective,	exploring	what	re-
sources	I	use	when	transposing	jazz	tunes	to	different	keys.	The	research	questions	are:	
What	resources	do	I	use	to	transpose	a	selected	jazz	tune	to	different	keys?	In	what	ways	
interact	the	resources?	To	study	my	learning	process,	I	have	used	the	logbook	and	video	
documentation,	and	the	study's	theoretical	perspective	is	the	design	theory.	The	result	
shows	that	my	learning	process	can	be	described	in	two	different	transformation	cycles.	
These	cycles,	I	have	chosen	to	call	the	transformation	cycle	1a	and	1b.	Transformation	
cycle	1a	describes	the	resources	used	for	transcription,	and	Transformation	cycle	1b	de-
scribes	the	resources	used	for	transposing.	The	first	transformation	cycle	1a	is	present-
ed	by	means	of	three	themes:	Staging,	From	the	PC	to	the	ear	and	From	ear	to	hand.	The	
other	cycle,	1b,	is	presented	by	means	of	four	themes:	Transposing	from	A-flat	major	to	C	
major,	Problems	during	the	transposing,	Transposing	to	other	keys	and	Transformation	of	
previous	knowledge.	The	discussion	chapter	discusses	the	results	from	a	design	theoretic	
perspective.	The	discussion	also	touches	questions	of	strategy	about	transposing,	which	
these	being	compared	with	the	previous	literature	and	research	in	the	area.	Finally,	an	
account	is	given	of	my	own	reflections	on	the	work,	the	importance	of	work	and	further	
research	and	development	work.					
	
	
Keywords:	transcribing,	transposing,	jazz,	design	theory,	logbook,	video	documentation	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	ges	en	inledande	text	till	uppsatsens	valde	ämne	och	därefter	presenteras	
problemformulering,	syftet	med	studien	och	de	forskningsfrågor	arbetet	utgår	ifrån.	
	

1.1	Inledande	text		
Alla	musiker	har	sina	styrkor	och	svagheter,	och	som	jazzpianist	blev	jag	varse	en	svag-
het	i	mitt	musikerskap	under	en	ensemblelektion	på	Musikhögskolan	Ingesund	där	jag	i	
skrivande	stund	går	min	musiklärarutbildning.	Ensemblen	spelade	en	jazzstandard	som	
enligt	mig	var	ganska	enkel	i	sin	uppbyggnad,	men	när	sångerskan	i	ensemblen	önskade	
byta	tonart	blev	jag	helt	ställd.	Att	utan	någon	längre	förberedelsetid	byta	tonart	var	en	
beställning	som	jag	inte	kunde	leverera	utan	jag	blev	tvungen	att	skriva	in	den	nya	
ackordföljden	ovanför	den	tidigare	för	att	klara	av	situationen.	Det	blev	ett	väldigt	
tidskrävande	arbete	att	skriva	om	varje	ackord,	samtidigt	som	övriga	ensemblen	spelade	
låten	i	den	nya	tonarten	efter	en	snabb	analys.	Under	denna	lektion	blev	jag	alltså	med-
veten	om	ett	område	där	jag	saknar	en	färdighet	som	jag	faktiskt	önskar	ha.	En	övergri-
pande	strategi	i	min	utveckling	som	musiker	är	att	i	största	utsträckning	öva	på	mina	
svagheter	istället	för	att	enbart	förbättra	mina	styrkor,	vilket	är	något	jag	tror	att	många	
musiker	kan	känna	igen	sig	i.	Därför	vill	jag	i	det	här	arbetet	fördjupa	mig	i	ett	område	
som	handlar	om	hur	jazzlåtar	kan	transponeras	på	ett	smidigt	och	bra	sätt.		
	
Mina	tidigare	erfarenheter	inom	detta	ämnesområde	är	från	när	jag	transponerat	enkla	
barnvisor	i	syfte	att	träna	mitt	gehör,	eller	från	ensemblesituationer	där	den	nya	tonar-
ten	bestämts	långt	innan	ensemblen	har	träffats	för	att	spela.	Då	jag	haft	tid	att	transpo-
nera	i	förväg	vid	sådana	ensemblesituationer	har	jag	antingen	transponerat	på	gehör	om	
inte	låten	varit	för	svår	eller	genom	att	snabbt	transponera	på	plats.	Om	låten	ska	trans-
poneras	så	att	den	klingar	en	kvint	upp	har	jag	förflyttat	varje	ackords	grundton	en	kvint	
upp	genom	att	skriva	ut	den	nya	ackordföljden	bredvid	den	gamla.	Den	sistnämnda	me-
toden	har	jag	upplevt	som	väldigt	tidskrävande	och	inte	heller	gynnsam	för	memorering	
av	musiken	eller	kvalitén	på	mitt	framförande.	En	snarlik	situation	som	påminner	om	
ensemblesituationen	ovan	är	att	någon	i	en	”jamsituation”	1	vill	spela	en	låt	i	en	annan	
tonart	varpå	musikerna	spelar	i	den	nya	tonarten	utan	större	problem.	Även	om	jag	säll-
an	befinner	mig	i	situationer	där	jag	förväntas	transponera	på	ett	smidigt	sätt	vill	jag	
ändå	ha	denna	färdighet	till	mitt	förfogande,	men	att	ha	denna	färdighet	betyder	här	inte	
att	jag	omgående	transponerar	vilken	låt	som	helst	oavsett	komplexitetsgrad.	Istället	
handlar	det	om	att	utveckla	verktyg	för	fortsatt	utveckling	inom	området	som	egentligen	
sträcker	sig	långt	bortom	tidsramen	för	detta	arbete.	Dessutom	är	jag	intresserad	av	att	
se	om	det	uppstår	några	andra	positiva	sidoeffekter	på	mitt	musikerskap	genom	förbätt-
rad	förmåga	att	byta	tonart.	Alltså	bör	inte	utforskandet	av	förmåga	till	transponering	
här	ses	som	ett	självändamål	i	sig,	utan	mer	som	ett	sökande	efter	medel	att	kunna	bli	en	
bättre	musiker,	då	transponeringsförmåga	kräver	ett	visst	förhållande	till	harmonik	och	
melodik	som	jag	tror	kan	gynna	min	fortsatta	läroprocess	inom	såväl	musikerskap	som	
min	roll	som	blivande	lärare.		
	
	
	

                                                
1 Jamsituation:	När	musiker	träffas	spontant	och	spelar	vanligtvis	jazzstandards.	
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1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor			
Målet	med	den	här	studien	är	att	jag	som	jazzmusiker	ska	utveckla	min	förmåga	att	
transponera	jazzlåtar	till	valfria	tonarter.	Mitt	intresse	ligger	i	den	strategi	jag	använder	
mig	av	vid	transponering	och	hur	den	påverkar	min	transponeringsförmåga.	Hur	hante-
rar	jag	eventuella	svårigheter	vid	transponeringen?	Hur	kan	jag	använda	mig	av	tidigare	
kunskap	i	musik	när	jag	transponerar?	Genom	att	studera	min	egen	process	för	att	
transponera	en	jazzlåt	hoppas	jag	kunna	nå	insikter	som	gör	min	transponering	snabb-
bare.	Dessa	insikter	hoppas	jag	även	få	användning	av	i	min	undervisning	som	lärare.		
	
Syftet	med	studien	är	att	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	utforska	vilka	semio-
tiska	resurser	jag	använder	mig	av	för	att	transponera	en	jazzlåt	till	olika	tonarter.		
	

1. Vilka	resurser	använder	jag	mig	av	när	jag	transponerar	en	utvald	jazzlåt	till	olika	
tonarter?	
	

2. På	vilka	sätt	samverkar	resurserna?		
	

Min	önskan	med	detta	arbete	är	att	få	en	djupare	förståelse	för	hur	en	jazzlåt	kan	trans-
poneras,	vilket	kan	vara	mig	till	nytta	i	min	framtida	lärarroll.	Förhoppningsvis	kan	även	
andra	musiker	och	musiklärare	ha	nytta	av	denna	kunskap.		
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2	Bakgrund		
I	detta	kapitel	lyfts	utvald	relevant	litteratur	och	tidigare	forskning	inom	mitt	valda	om-
råde	fram	följt	av	en	beskrivning	av	mitt	teoretiska	perspektiv.		
	

2.1	Litteratur	inom	området	
Enligt	Bonniers	musiklexikon	(2003)	betyder	begreppet	transponera	i	musiksamman-
hang	att	musik	flyttas	till	en	annan	tonart	än	den	ursprungliga.	Mer	utförligt	skriver	
Mark	Levine	(1989)	om	fenomenet	transponering	i	The	Jazz	Piano	Book	där	han	även	tar	
även	upp	hur	just	transponering	kan	ge	olika	positiva	effekter	på	en	jazzpianostudents	
musikerskap.	Levine	menar	exempelvis	att	en	student	i	jazzpiano	bör	öva	ackordlägg-
ningar,	skalsekvenser,	fraser	och	framförallt	låtar	i	alla	tonarter.	Att	öva	låtar	i	alla	
tonarter	är,	enligt	Levine,	ett	kraftfullt	verktyg	för	att	snabbt	kunna	bli	en	bättre	jazzpia-
nist.	Förmågan	att	spela	i	svårare	tonarter	förbättras	genom	övning.	Genom	att	spela	
låtar	i	alla	tonarter	blir	jazzpianisten	skickligare	på	att	transponera,	vilket	är	en	ovärder-
lig	förmåga	om	du	”kompar”	sångare.	Genom	att	spela	en	låt	i	alla	tonarter	kan	du	även	
upptäcka	att	någon	annan	tonart	än	originaltonarten	klingar	bättre	på	piano.	Avslut-
ningsvis	skriver	Levine	att	om	en	specifik	ackordläggning	övas	i	alla	tonarter	blir	det	
uppenbart	vilka	tonarter	som	är	svåra.	Därigenom	preciseras	just	vilka	tonarter	som	kan	
ses	som	”svaga”	vilket	föranleder	mer	specifik	övning	på	just	dessa.				
	
David	Baker	(1996)	ger	exempel	på	transponerande	tillvägagångssätt	i	boken	How	to	
Learn	Tunes.	Han	skriver	att	första	steget	för	att	memorera	en	melodi	till	en	jazzlåt	obe-
roende	av	tonart,	är	att	sjunga	melodin	om	och	om	igen	tills	den	är	korrekt	memorerad	
och	inpräntad	i	minnet.	Därefter	ska	melodin	analyseras	utifrån	olika	parametrar	med	
fokus	på	dess	kontur,	om	den	går	i	dur	eller	moll,	om	den	innehåller	diatoniska	eller	
kromatiska	toner	och	om	den	eventuellt	modulerar	till	andra	tonarter.	Ytterligare	para-
metrar	att	fokusera	på	är	de	skalsteg	som	melodin	består	av,	både	första	och	sista	ton	i	
varje	fras	och	slutligen	hela	låten.	Bakers	användande	av	skalsteg	utgår	här	främst	från	
tonarter	snarare	än	enskilda	ackord.			
	
En	författare	som	skriver	om	att	basera	transponering	på	de	skalsteg	som	melodin	be-
står	av	och	melodins	gestalter	i	form	av	sekvenser,	oktavsprång,	skalrörelser	i	den	ur-
sprungliga	tonarten	är	Roine	Jansson	(2007).	Jansson	anser	att	detta	är	en	metod	som	
fungerar	bättre	än	att	transponera	”en	ton	i	taget”	(s.	64).	
	
I	Canadian	Musician	(2009,	Nov/Dec),	skriver	McBirnie	om	transponering	utifrån	gehör.	
McBirnie	menar	här	att	en	enkel	melodi	ofta	kan	transponeras	utan	några	större	pro-
blem	om	vi	bara	först	sjunger	den	och	sedan	sjunger	den	i	en	annan	tonart	med	hjälp	av	
en	ny	startton.	Transponering	på	instrument	bygger	därefter	på	samma	princip.	Det	in-
nebär	att	det	är	bra	att	först	sjunga	den	transponerade	melodin	inom	sig	själv	och	däref-
ter	ha	den	som	vägledning	när	fingrarna	ska	hitta	de	rätta	tonerna	på	instrumentet.	
McBirnie	anser	att	istället	för	att	fokusera	på	olika	förtecken	ska	musikern	tänka	på	vil-
ken	tonart	vi	ska	spela	den	transponerade	melodin	i,	för	då	kan	transponeringsproces-
sen	bli	mer	intuitiv.	Genom	att	sjunga	melodin	inom	sig	när	den	transponeras	blir	pro-
cessen	smidigare.	Förutsättningen	för	den	här	metoden	är,	enligt	McBirnie,	att	musikern	
måste	kunna	dur	och	moll	skalor	och	arpeggion	i	alla	tonarter.	När	McBirnie	transpone-
rar	en	melodi	i	samtliga	tonarter	föredrar	han	också	att	förflytta	tonarten	genom	en	
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kromatisk	skala	istället	för	att	använda	sig	av	kvintcirkeln.	De	nya	intervallkombination-
erna	betraktas	på	så	sätt	ligga	närmre	varandra	vilket	gör	att	den	intellektuella	proces-
sen	blir	så	enkel	som	möjligt.	Genom	kromatisk	transponering	blir	också	skillnaden	mel-
lan	”lätta”	och	”svåra”	tonarter	tydligare	vilket	ger	en	signal	om	vilka	tonarter	musikern	
behöver	spela	mer	i,	med	det	slutgiltiga	målet	att	alla	tonarter	ska	vara	lika	lätta	att	
spela	i.			
	
I	en	blogg	skriver	pianisten	Austin	(2012,	22	juni)	om	olika	fördelar	med	att	spela	kom-
plexa	låtar	i	alla	tonarter.	Bland	annat	tar	han	upp	hur	han	får	mer	förståelse	för	harmo-
nik	och	stämföring	i	svårare	och	mindre	vanligt	förekommande	tonarter,	men	även	hur	
alla	tonarter	blir	lika	lätta	att	orientera	sig	i	efter	ett	tag.	Austin	menar	också	att	ovanli-
gare	tonarter	bryter	det	taktila	minnet2	eftersom	dessa	finns	inövade	i	tonarter	som	spe-
las	ofta.	Förmåga	att	skapa	ackordklanger	i	ovana	tonarter	kan	alltså	förbättras	samti-
digt	som	den	”gamla”	tonarten	kan	upplevas	som	mer	fräsch.	Pianisten	kan	alltså	få	nya	
infallsvinklar	efter	att	ha	spelat	en	låt	i	ny	tonart	och	sedan	återvända	till	den	ursprung-
liga	tonarten.				
	

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Staffan	Svensson	(2005)	skriver	om	transponering	i	sin	C-uppsats	Att	spela	transponerat	
ifrån	noter.	Det	är	en	kvalitativ	studie	där	han	har	intervjuat	fem	personer	om	vilka	me-
toder	de	använder	sig	av	när	de	transponerar	en	notbild.	I	diskussionen	sammanställer	
och	beskriver	Svensson	fyra	olika	metoder	som	går	att	åtskilja	i	intervjusvaren.	Då	före-
liggande	studie	inte	handlar	om	transponering	utifrån	en	notbild,	utan	utgår	ifrån	minne	
och	gehör	väljer	jag	här	att	presentera	den	metod	som	Svensson	kallar	för	funktionsmall	
då	denna	ändå	har	relevans	för	föreliggande	arbete.	Metoden	funktionsmall	innebär	att	
tonerna	i	den	melodin	som	ska	transponeras	översätts	till	den	funktion	som	tonen	har	i	
den	aktuella	tonarten.	Om	melodin	startar	på	G	i	C-dur	betraktas	starttonen	som	den	
femte	tonen	i	C-dur	skala.	Tonen	G	har	då	tonplats	fem	som	transponeras	genom	att	den	
femte	tonen	spelas	i	durskalan	i	den	nya	tonarten.	Metoden	bygger	på	två	steg,	översätta	
tonen	till	en	tonplats	och	sedan	applicera	den	i	en	ny	tonart.		
	
I	The	Psychology	of	Music	skriver	Deutsch	(1999)	att	om	en	melodi	transponeras	bibehål-
ler	den	sin	grundläggande	form.	Melodins	gestalt	gör	att	relationen	mellan	de	individu-
ella	tonerna	är	bevarad.	Hon	skriver	vidare	att	melodier	är	som	visuella	former,	det	vill	
säga	att	de	uppfattas	på	samma	sätt	när	de	flyttas	till	olika	positioner	i	bildfältet.	Enligt	
Deutsch	har	ett	antal	faktorer	påträffats	som	påverkar	hur	musiker	bedömer	en	trans-
ponerad	eller	aningen	förändrad	melodi	i	relation	till	originalmelodi.	Till	exempel	upp-
fattas	en	melodi	som	transponeras	inom	samma	skala	som	väldigt	lik	originalmelodin.	
Detta	stämmer	oavsett	om	de	intervall	som	formar	melodin	är	bevarade.	Flera	forskare	
har	enligt	Deutsch	till	viss	del	antagit	att	en	transponerad	melodi	uppfattas	vara	lik	en	
originalmelodi	i	olika	utsträckning	beroende	på	hur	långt	ifrån	varandra	de	befinner	sig	i	
avstånd	mellan	tonarter.	Till	exempel	bedöms	en	melodi	som	först	spelas	i	C-dur	vara	
mer	lik	om	den	transponeras	till	G-dur	istället	för	F#-dur.	Denna	förklaring	att	tonarter	
styr	hur	vi	uppfattar	likheter	mellan	melodier	är	dock	kontroversiell.	En	annan	faktor	i	
frågan	om	likhet	mellan	en	transponerad	melodi	i	förhållande	till	originalmelodin	är	
tonavståndet.	Ju	närmre	avståndet	är	mellan	dem	desto	mer	lika	uppfattas	de.		

                                                
2 Taktilt minne: Minne som har att göra med känselsinnet (NE, 2015).  
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2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Allt	lärande	som	sker	kan	belysas	ur	en	mängd	olika	teoretiska	utgångspunkter	eftersom	
betraktaren	kan	fokusera	på	vissa	utvalda	saker	och	ägna	andra	saker	mindre	uppmärk-
samhet.	I	denna	uppsats	har	jag	valt	att	utgå	från	ett	designteoretiskt	perspektiv	ef-
tersom	jag	i	min	läroprocess	utforskar	vilka	resurser	jag	använder	mig	av	och	hur	dessa	
samverkar	när	jag	transkriberar	och	ett	stycke	musik.		
	
Didaktiska	processer	beskrivs	inom	designteori	handla	om	att	undervisning	ska	ha	en	
social	inramning,	varieras	och	vara	selektiv	för	att	ringa	in	ett	specifikt	kunskapsområde	
i	ett	specifikt	sammanhang.	Den	designade	lärandesituationen	ska	också	utgå	från	
grundläggande	lärprinciper	som	innebär	att	lärande	ska	förankras	i	det	kända	utövandet	
av	olika	aktiviteter	och	även	ge	en	känsla	av	framgång.	Det	uppges	även	vara	av	vikt	att	
eleven	är	interaktiv	i	lärandeprocessen	genom	att	ha	möjlighet	att	kunna	påverka	och	
styra	den	(Selander	&	Svärdemo-Åberg,	2009).									
	
2.3.1	Tecken	och	teckensystem	
Kempe	och	West	(2010)	menar	att	människan	använder	sig	av	olika	signaler	för	att	dela	
information	och	upplevelser	med	varandra	och	att	människan	skulle	var	låst	till	sitt	eget	
medvetande	utan	dessa.	Signalerna	har	med	tiden	formats	till	symboliska	tecken	med	
inbördes	relation	inom	ett	visst	system,	så	kallat	teckensystem:	”Teckensystem	har	alltid	
utvecklats	i	relation	till	människans	sociala	och	fysiska	omgivning”	(Kempe	&	West,	
2010,	s.	62).			
	
Utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	betraktas	processen	av	teckenskapande	aktivite-
ter	som	central	för	lärandet.	En	sådan	process	beskrivs	utgå	från	en	subjektiv	värld	där	
teckenskapande	aktiviteter	utförs	för	att	utforska	och	kommunicera	den	sociala	och	ob-
jektiva	världen.	Teckenskapande	i	den	sociala	världen	bygger	på	ett	socialt	samspel	mel-
lan	andras	kroppar	och	andras	existenser	inom	de	kulturella	förutsättningar	som	finns.	I	
den	objektiva	världen	utgår	teckenskapandet	ifrån	hjärnan,	min	existens	och	kropp	
inom	de	genetiska	förutsättningar	som	finns	(Selander	&	Svärdemo-Åberg,	2009).		
	
Enligt	Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009),	representerar	människan	sin	värld	med	
hjälp	av	olika	teckensystem	som	används	vid	kommunikation	och	utforskande.	Ur	dessa	
teckensystem	uppstår	sedan	sekundära	teckensystem	som	i	sin	tur	representerar	andra	
teckensystem.	Ett	tydligt	exempel	på	detta	är	nedskrivna	noter	som	representerar	kling-
ande	musik.	Med	hjälp	av	sekundära	teckensystem	kan	vi	alltså	återuppleva	och	bevara	
tidigare	information,	erfarenheter	och	upplevelser.	Kempe	och	West	(2010)	menar	att	
den	som	saknar	den	erfarenhet	som	ett	teckensystem	representerar	kommer	att	göra	en	
annan	tolkning	av	tecknen.	Selander	och	Svärdemo-Åberg	skriver:		

	
Mer	specifikt	kan	kunskap	definieras	som	en	förmåga	att	använda	en	
uppsättning	sociala	tecken	på	ett	meningsfullt	sätt.	Med	denna	precise-
ring	blir	lärande	en	fråga	om	en	ökad	förmåga	att	använda	en	uppsätt-
ning	sociala	tecken	på	ett	meningsfullt	sätt.	Med	”meningsfullt	sätt”	me-
nas	här	meningsfullt	både	för	den	enskilde	individen	och	för	andra	som	
ingår	i	det	sociala	sammanhang	där	aktiviteten	sker.	(Selander	&	Svär-
demo-Åberg,	2009,	s.	25-	26)		
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Kunskap	och	lärande	uppstår	alltså	enligt	Selander	och	Svärdemo-Åbergs,	när	en	ökad	
förmåga	att	använda	tecken	används	på	ett	meningsfullt	sätt.	
	
Läran	om	hur	enskilda	tecken	sätts	samman	till	enheter	där	tecknens	inbördes	ordning	
skapar	mening,	benämns	enligt	Kempe	och	West	(2010)	för	semiotik	och	de	teckensy-
stem	som	uppstår	benämns	semiotiska	resurser:	”Teckensystemen	är	semiotiska	resur-
ser	som	är	funktionella	redskap	i	människors	kommunikation	och	meningsskapande”	(s.	
61-62).	Ett	annat	ord	för	en	semiotisk	teckenuppsättning	är	engelskans	modes,	och	i	all	
kommunikation	används	vanligtvis	fler	modes	samtidigt	varvid	en	multimodal	kommu-
nikation	sägs	uppstå.	Även	en	enskild	teckenuppsättning	som	tryckt	text	består	av	flera	
olika	semiotiska	resurser,	som	till	exempel	bokstäver,	typsnitt	och	layout.	Meningsskap-
ande	sker	när	enskilda	tecken	sätts	samman	till	meningsfulla	helheter	i	relation	till	de	
motiv	och	intressen	som	meningsskaparen	har.	
	
När	olika	teckenuppsättningar	väljs	för	att	beskriva	ett	kunskapsområde	uppstår,	enligt	
Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009),	en	representation	som	visar	hur	vi	förhåller	oss	
till	ett	visst	kunskapsområde.	Denna	representation	ses	dock	inte	som	en	exakt	kopia	av	
det	som	representeras,	utan	mer	som	en	tolkning	då	representationens	uppgift	är	att	
vara	en	gestaltning	av	hur	vi	uppfattar	något	i	världen.		
	
2.3.2	Transformation	
Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009)	skriver	att	lärande	ur	ett	designteoretiskt	per-
spektiv	sker	genom	en	transformationscykel.	Denna	transformationscykel	innebär	att	
lärande	börjar	och	utgår	från	ett	syfte,	olika	institutionella	normer	samt	de	olika	resur-
ser	som	finns	tillgängliga.	Resurserna	skapar	olika	ingångar	och	ramar	för	transformat-
ionsarbetet,	vilket	i	sin	tur	innebär	olika	kommunikativa	handlingar	och	förutsättningar	
för	lärande.	De	resurser	som	används	erbjuder	vissa	möjligheter	till	meningsskapande	
och	utesluter	andra.	Enligt	Kempe	&	West	(2010)	är	det	lärarens	val	som	utgör	designen	
i	lärandesituationen	och	som	ställer	vissa	krav	på	eleven	att	transformera	lärarens	teck-
en	till	mening.	Utifrån	dessa	förutsättningar	iscensätts	den	första	transformationscykeln	
där	olika	teckensystem	och	medier	transformeras	och	där	eleven	skapar	sig	en	egen	re-
presentation	av	de	olika	teckensystemen	vid	formeringen.	Selander	&	Svärdemo-Åberg	
(2009)	menar	att	transformeringen	av	tecken	innebär	att	representationen	kan	gestaltas	
på	olika	sätt,	till	exempel	Power	point,	essä	et	cetera.	Under	transformeringen	sker	en	
social	interaktion	med	andra	elever	och	lärarens	interventioner	ses	som	en	mycket	vik-
tig	del	i	lärandet.	I	den	andra	transformationscykeln	har	eleven	en	egen	representation	
av	det	som	lärts	och	som	sedan	diskuteras	och	bedöms.		
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3	Metodkapitel		
I	detta	kapitel	presenteras	de	metoder	jag	har	använt	mig	av	i	studien	och	orsaken	till	att	
jag	valt	just	dessa.	Urvalet	av	studieobjekt	redogörs	för	och	hur	dokumentationen	gått	
till	samt	analys	och	bearbetning.	Slutligen	presenteras	studiens	tillförlitlighet	och	giltig-
het.			
	

3.1	Metodiska	utgångspunkter	
Bjørndal	(2005)	skriver	bland	annat	att	kvalitativ	metod	utgår	från	en	mindre	mängd	
data	med	fokus	på	djupare	förståelse	av	det	som	studeras	medan	kvantitativ	metod	ut-
går	ifrån	en	stor	mängd	data.	Vilken	metod	en	forskare	använder	sig	av	för	att	för	söka	
svar	på	sina	frågeställningar	grundar	sig	således	i	en	studies	karaktär.	I	den	här	studien	
utforskas,	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv,	hur	och	vilka	resurser	jag	använder	
mig	av	i	min	lärandeprocess.	Underlaget	för	studien	består	följaktligen	av	bearbetningar	
av	egna	loggboksanteckningar	och	videoobservationer	av	min	egen	process.	I	en	studie	
av	detta	slag,	görs	alltså	inte	någon	genomsnittlig	undersökning	och	den	kommer	inte	
heller	att	gå	att	exakt	upprepa	med	samma	resultat	som	är	fallet	i	en	kvantitativ	studie.	
	

3.2	Design	av	studien		

3.2.1	Val	av	metod		
I	den	här	studien	har	jag	valt	att	använda	mig	av	loggbok	och	videoinspelning	för	att	do-
kumentera	utforskandet	av	min	egen	transponerande	process.	Dessa	två	observations-
metoder	ger,	enligt	mig,	en	mångsidig	bild	av	denna	lärandeprocess.	 
 
Loggboksskrivande 
Enligt	Bjørndal	(2005)	hjälper	en	loggbok	en	observatör	att	komma	ihåg	mer	av	det	som	
skett	i	form	av	händelser,	tankar	efter	en	arbetsvecka,	arbetsdag	eller	ett	undervisnings-
pass	genom	att	dessa	skrivs	ner	i	en	anteckningsbok	av	något	slag.	Anteckningar	av	så-
dant	slag	kan	därefter	ge	djupare	förståelse	för	det	som	skett.	Att	skriva	loggbok	regel-
bundet	gör	att	tid	avsätts	på	ett	systematiskt	sätt	för	att	reflektera	över	t	ex.	den	egna	
praktiken.	Loggboksskrivande	innebär	också	att	handen	och	ögat	integreras	på	ett	sätt	
som	främjar	en	inre	dialog,	det	vill	säga	den	dialog	inom	vilken	vi	talar	med	oss	själva	
och	även	lyssnar	till	oss	själva.		
	
En	loggbok	kan	struktureras	på	olika	sätt,	exempelvis	som	en	ostrukturerad	loggbok	
som	saknar	kategorier	och	istället	endast	anger	olika	tidpunkter	på	olika	händelser	i	det	
som	observeras.	Nackdelen	med	denna	typ	av	loggbok	är	att	den	är	svår	och	tidskrä-
vande	att	analysera	och	kartlägga	olika	mönster	i	det	som	har	skrivits.	I	denna	studie	
användes	loggbok	för	att	skriva	ner	agendan	för	var	dags	övningspass	både	innan,	under	
och	efter	ett	pass	innehållandes	upplevelser	om	vad	som	gick	bra	respektive	dåligt	samt	
allehanda	reflektioner.	Detta	skedde	i	en	så	kallad	processloggbok	där	jag	använde	mig	
av	följande	kategorier	för	att	erhålla	en	struktur	över	det	hela:	Vad	gör	jag?	Varför	gör	
jag	det?	och	Övriga	reflektioner.		
	
Videoinspelning 



 13	

Att	observera	sin	egen	praktik	med	hjälp	av	videoinspelning	har	sina	fördelar	menar	
Bjørndal	(2005).	Bland	annat	kan	den	inspelade	situationen	ses	hur	många	gånger	som	
helst	i	syfte	att	eventuellt	hitta	nya	aspekter	och	infallsvinklar	i	det	som	betraktas,	sam-
tidigt	som	vi	kan	se	och	upptäcka	mer	av	oss	själva	när	vi	observerar	en	situation	i	efter-
hand	och	inte	befinner	oss	i	den.	Om	inspelningen	sker	med	bra	inspelningsutrustning	
kan	en	stor	detaljrikedom	i	ljud	och	bild	också	uppstå.	Videoinspelning	passar	även	bra	
för	att	belysa	samspelet	mellan	olika	objekt.	En	eventuell	nackdel	är	att	situationen	som	
dokumenteras	vid	videoinspelning	kan	uppfattas	som	en	kopia	av	verkligheten.	Det	som	
fastnar	på	film	är	dock	bara	en	representation	av	verkligheten	med	begränsat	och	färgat	
urval	där	operatören	och	tekniken	har	sina	begränsningar.	Det	kan	även	vara	svårt	att	
åstadkomma	ett	jämnt	ljud	och	samma	bildkvalité	över	tid	om	snarlika	situationer	ska	
dokumenteras	flera	gånger.	I	denna	studie	användes	videoinspelning	i	syfte	att	obser-
vera	hur	jag	använde	min	kropp	och	andra	fysiska	ting,	såsom	dator	med	uppspelnings-
program	och	piano,	samt	hur	dessa	integrerades	med	varandra.		

3.2.2	Val	av	studieobjekt	
I	den	här	studien	har	jag	valt	att	arbeta	med	låten	Miracle	of	the	Fishes	skriven	av	Wayne	
Shorter	(1974)	från	skivan	Native	Dancer.	Låten	är	enligt	mig	svår	att	placera	i	en	strikt	
genre	men	jag	skulle	ändå	säga	att	den	har	bossa	nova3-influenser	med	typiska	inslag	i	
både	tonartsfast	och	tonartslös	harmonik.	De	kompinstrument	som	hörs	i	låten	är	elbas,	
trummor,	akustisk	gitarr	och	elpiano.	En	sångare	sjunger	låtens	melodi	på	för	mig	okänt	
språk	och	ett	saxofonsolo	hörs	i	slutet	av	låten.	Jag	valde	denna	låt	då	jag	ville	ha	en	låt	
som	jag	inte	hade	hört	förut	och	som	inte	kunde	betraktas	som	varken	för	lätt	eller	för	
svår	att	transponera	utifrån	min	nuvarande	skicklighet.	För	att	jag	skulle	hitta	en	låt	som	
jag	inte	hade	några	förkunskaper	kring	bad	jag	en	kamrat	om	förslag	på	låtar,	dock	enligt	
mina	preferenser,	det	vill	säga	att	den	inte	skulle	vara	för	lätt	eller	svår	samt	bestå	av	en	
harmonik	som	inte	var	alltför	diatonisk	eller	fritonal.	Detta	tillvägagångsätt	valde	jag	för	
att	jag	troligen	kommer	att	möta	liknande	situationer	som	lärare	då	elever	ger	mig	låtar	
som	ska	transponeras	av	olika	orsaker.	Jag	blev	då	tipsad	om	den	ovannämnda	låten	av	
Shorter.		

3.2.3	Val	av	dokumenterade	situationer	
I min studie ville jag videodokumentera ock skriva loggboken för att dokumentera min läran-
deprocess. Min plan var att arbeta med låten varje vardag under 2-3 veckor i juli 2015, där 
min förhoppning är att transponera låten till samtliga tonarter. Att genomföra studien under en 
kort men intensiv period skulle hjälpa mig att få kontinuitet i arbetet. Vid varje tillfälle skulle 
jag jobba med att transponera låten samt videofilma och skriva loggbok. 

3.2.4	Genomförande	av	dokumentation	
Syftet	med	min	studie	är	att	transponera	en	jazzlåt,	men	i	processen	upptäckte	jag	att	
det	var	nödvändigt	att	transkribera	låten	först.	Därför	valde	jag	att	observera	både	min	
process	när	jag	transkriberar	och	transponerar.	Videoinspelning	och	loggboksskrivande	
ägde	därför	rum	vid	alla	övningspass	då	jag	transkriberade	och	transponerade.	Detta	
gav	mig	ett	stort	urval	att	senare	kunna	plocka	ut	intressanta	videosekvenser	och	logg-
boksanteckningar.	Studien	ägde	rum	i	mitt	boenderum	där	jag	har	en	stationär	dator	och	
elpiano	på	ett	skrivbord.	Jag	placerade	kameran	som	finns	i	min	bärbara	dator	i	ytter-

                                                
3	Bossa	nova:	Populärmusikstil	som	dök	upp	i	Brasilien	i	slutet	av	1950-talet.	Utvecklades	ur	den	Brasili-
anska	samban	(NE,	2015)			
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kanten	av	pianot	så	att	jag	kunde	se	mina	händer	som	spelar,	mitt	ansikte	och	datorn	
som	spelade	upp	låten.	Jag	valde	att	spela	upp	låten	i	ett	program	som	heter	Transcribe	
utformat	för	att	underlätta	arbetet	med	att	transkribera	låtar,	där	jag	i	mitt	fall	inte	no-
terar	det	som	transkriberas	utan	istället	memorerar	musiken.	På	så	sätt	kunde	jag	se	
låten	som	en	ljudvåg	och	på	ett	smidigt	sätt	markera	var	jag	önskade	påbörja	uppspel-
ning.	Jag	kunde	även	markera	ett	avsnitt	i	ljudvågen	som	upprepades	samt	sänka	hastig-
heten	om	så	behövdes.	
	
Loggboksskrivandet	skedde	både	under	och	efter	mina	övningspass	för	att	jag	inte	
skulle	glömma	bort	vad	jag	hade	gjort.	Under	varje	övningspass	skrev	jag	ner	vad	jag	
hade	fokuserat	på	och	hur	jag	ansåg	att	det	gått.	Detta	skrev	jag	ner	för	hand	i	ett	an-
teckningsblock	då	jag	använde	min	ena	dator	för	film	och	den	andra	för	ljuduppspelning,	
och	för	att	snabbt	kunna	”kladda”	ner	på	ett	block	utan	att	det	blev	för	stora	avbrott	i	
min	övningsprocess.	När	jag	hade	övat	klart	gick	jag	till	ett	annat	rum	för	att	renskriva	
mina	anteckningar	som	jag	fyllde	ut	med	tydligare	beskrivningar,	kommentarer	och	re-
flektioner.	Varje	tillfälle	tog	ungefär	1	timme	där	jag	filmade	i	20–24	min	varje	gång	och	
skrev	loggbok	i	en	halvtimme.		

3.2.5	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Mitt	arbete	började	med	att	jag	lyssnade	på	låten	ett	par	gånger	för	att	skapa	mig	en	
uppfattning	om	dess	karaktär	och	struktur.	Sedan	transkriberade	jag	låtens	ackord	och	
melodi.	Detta	gjorde	jag	för	att	se	hur	mitt	förhållande	till	melodik	och	harmonik	som	
uppstår	vid	”plankning”	eventuellt	påverkar	min	förmåga	att	senare	transponera	låten	
på	ett	smidigt	sätt.	Analysen	av	dokumentationen	har	gått	ut	på	att	finna	de	resurser	
som	jag	använder	mig	av	vid	transkribering	och	transponering	av	en	jazzlåt.	Jag	började	
med	att	läsa	loggboken	från	början	till	slut	för	att	få	en	översikt	av	händelseförloppet,	se	
vilka	resurser	jag	använder	mig	av	och	i	vilken	ordning	de	förekommer.	I	min	analys	av	
loggboken	letade	jag	även	efter	när	kroppsliga	resurser	används	och	när	fysiska	resur-
ser	förekommer	i	mina	videoobservationer.	Innehållet	bearbetades	i	loggboken	utifrån	
mina	egenkomponerade	kategorier	såsom	Vad	gör	jag?	Varför	gör	jag	det?	samt	övriga	
reflektioner.	Först	bearbetades	innehållet	i	kategorin	Vad	gör	jag?	från	varje	övningstill-
fälle	för	att	få	ett	händelseförlopp	som	beskriver	mitt	lärande	i	kronologisk	ordning.	Se-
dan	kompletterade	jag	med	information	ifrån	övriga	kategorier	ur	loggboken	för	att	få	
en	mer	detaljerad	beskrivning.	Allt	detta	upptäckte	jag	även	när	jag	tittade	på	videofil-
merna.	I	min	granskning	av	videofilmerna	kunde	jag	sålunda	bekräfta	användningen	av	
de	resurser	jag	lyfte	fram	i	loggböckerna.	Utifrån	mina	loggboksanteckningar	fann	jag	
det	lämpligt	att	använda	rubriker	som	exempelvis	Transformationscykel	1a	–	Transkri-
bering	och	Transformationscykel	1b	–	Transponering	i	resultatkapitlet.	Dessa	rubriker	
fick	sedan	lägga	grunden	för	resultatkapitlets	utformning.		

3.2.6	Etiska	överväganden	samt	studiens	tillförlitlighet	och	giltighet	
I	den	här	studien	har	jag	studerat	min	egen	process	under	det	att	jag	övar	transponering.	
Genom	att	jag	avbryter	mitt	övande	för	att	samtidigt	skriva	minnesanteckningar	och	
värdera	mina	egna	aktiviteter	skiljer	sig	denna	övning	från	min	”vanliga”	övning.	Video-
kamerans	närvaro	gjorde	också	att	min	uppmärksamhet	till	en	början	riktades	mot	ka-
meran	och	mitt	agerande	snarare	än	min	övning	vilket	dock	gick	över	efter	ett	par	
gånger.	Det	verkade	även	som	att	när	mitt	engagemang	för	min	aktivitet	sviktade	blev	
intresset	för	kameran	större.		
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Jag	har	använt	mig	av	en	metod	där	jag	utforskar	mig	själv,	vilken	kan	ge	ett	annat	resul-
tat	än	om	någon	utomstående	hade	studerat	samma	process.	Enligt	Kvale	(2014)	bygger	
en	studies	tillförlitlighet	på	om	ett	liknande	resultat	kan	reproduceras	av	andra	forskare.	
I	mitt	fall	blir	det	alltså	svårt	för	någon	annan	att	reproducera	just	min	lärandeprocess.	
Däremot	skulle	det	kanske	bli	ett	liknande	resultat	om	min	metod	för	att	studera	en	lä-
randeprocess	följdes	av	andra.	Vidare	skriver	Kvale	att	giltighet	bygger	på	riktigheten	
och	sanningen	i	ett	yttrande,	att	giltiga	slutsatser	grundar	sig	i	sina	premisser.	Arbetets	
giltighet	bygger	i	detta	fall	på	att	jag	i	största	möjliga	utsträckning	skriver	om	det	som	
jag	faktiskt	gjort	och	tänkt	under	min	övning	och	inget	annat.	Då	jag	har	arbetat	på	egen	
hand	har	det	inte	funnits	någon	utomstående	som	granskat	vad	jag	skrivit	i	min	loggbok.	
Enligt	Bjørndal	(2005)	är	det	också	en	pedagogs	plikt	att	försöka	se	den	pedagogiska	
situationen	som	den	är.	Eftersom	jag	endast	utforskat	mig	själv	anser	jag	inte	att	jag	
ställts	inför	några	etiska	överväganden.		
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultaten	av	analyserna	av	min	läroprocess	när	jag	transkri-
berar	en	jazzlåt	och	sedan	transponerar	den	till	olika	tonarter.	De	teman	som	presente-
ras	utgår	från	en	transformationscykel	indelad	i	1a	och	1b.	I	transformationscykel	1a	
ingår	temana	Iscensättning,	Från	dator	till	öra	och	Från	öra	till	hand.	Därefter	följer	
transformationscykel	1b	som	innehåller	temana	Från	hand	till	ny	tonart,	Transponering	
till	fler	tonarter	och	Transformering	av	tidigare	representationer.		
		

4.1	Transformationscykel	1a	-	Transkribering	
Under	denna	rubrik	presenteras	de	teman	som	ingår	i	transformationscykel	1a	med	fo-
kus	på	transkribering.	I	första	temat	Iscensättning	beskrivs	de	resurser	som	finns	till-
handa	i	den	miljö	där	min	läroprocess	äger	rum.	Andra	temat	i	transformationscykel	1a	
heter	Från	dator	till	öra,	och	beskriver	hur	jag	lyssnar	på	låten	för	att	skapa	mig	en	upp-
fattning	om	den.	Det	tredje	temat	Från	öra	till	hand	beskriver	mina	tillvägagångssätt	när	
jag	transkriberar	låten	med	ett	piano	som	hjälp	och	hur	jag	sedan	repeterar	låten	på	pi-
ano.	

4.1.1	Iscensättning		
Arbetet	inleds	med	en	iscensättning	av	den	miljö	där	jag	utför	transkribering	och	trans-
ponering.	De	fysiska	resurser	jag	har	till	mitt	förfogande	är	min	dator	varifrån	jag	spelar	
upp	och	lyssnar	till	den	utvalda	låten	Miracle	of	the	Fishes	komponerad	av	Wayne	Shor-
ter	år	1974	och	som	finns	på	skivan	Native	Dancer.		Jag	använder	mig	av	ett	program	
anpassat	för	just	transkribering,	antingen	genom	att	notera	eller	som	i	mitt	fall	memo-
rera	musiken.	Med	hjälp	av	detta	program	kan	jag	justera	låtens	tempo	och	markera	nya	
uppspelningspositioner	genom	att	se	låten	visuellt	då	den	syns	i	form	av	en	fysikalisk	
ljudvåg.	En	annan	fysisk	resurs	jag	använder	mig	av	är	ett	piano	placerat	jämte	datorn	
för	att	utifrån	samma	”sittposition”	kunna	spela	piano	och	styra	uppspelningen	av	låten.	
Med	hjälp	av	pianot	kan	jag	spela	vad	jag	tror	mig	höra	på	inspelningen	för	att	sedan	
justera	om	jag	tycker	att	jag	transkriberat	fel.	Ljudet	från	datorn	och	pianot	spelas	båda	
upp	genom	mina	datorhögtalare.	Ett	annat	alternativ	till	detta	hade	varit	att	spela	upp	
ljudet	genom	mina	hörlurar	för	att	få	bättre	ljudkvalité	vilket	hade	underlättat	för	mig	
att	höra	detaljer	när	jag	plankade.	Detta	var	dock	inte	möjligt	då	ljudinspelningen	krävde	
att	ljudet	kom	ur	ett	par	högtalare.	Under	iscensättningen	använder	jag	mig	alltså	av	min	
dator	och	ett	piano	som	fysiska	resurser	när	jag	transkriberar.	Datorn	används	för	att	
spela	upp	låten	och	på	pianot	spelar	jag	min	transkribering.	Dessa	fysiska	resurser	anser	
jag	skapar	förutsättningar	för	att	jag	ska	kunna	använda	de	semiotiska	resurserna	som	
används	efter	själva	iscensättningen.	Datorn	som	fysisk	resurs	gör	det	exempelvis	möj-
ligt	för	mig	att	använda	auditiva	och	kognitiva	resurser	när	jag	skapar	mig	en	egen	re-
presentation	av	musiken.	Pianot	som	fysisk	resurs	gör	det	möjligt	för	mig	att	använda	de	
taktila	och	visuella	resurser	som	är	beroende	av	ett	piano	för	att	de	ska	kunna	uppstå.	

4.1.2	Från	dator	till	öra	
Hela	första	övningstillfället	ägnar	jag	åt	att	främst	lyssna	på	låten	ett	flertal	gånger.	Vid	
några	av	genomlyssningarna	blundar	jag,	vilket	gör	min	hörsel	till	en	kroppslig	resurs	
för	att	kunna	rikta	min	uppmärksamhet	mot	det	jag	vill	fokusera	på.	Genom	att	lyssna	
upprepade	gånger	bildar	jag	mig	en	uppfattning	om	låtens	karaktär,	uppbyggnad,	har-
monik	et	cetera.	För	att	åstadkomma	detta	använder	jag	mig	av	min	kognition	som	re-
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surs,	det	vill	säga	mina	tidigare	kunskaper	i	musik	genom	att	också	skriva	ner	vad	jag	
uppfattar	när	jag	lyssnar:		
	

Noterar	att	låten	går	i	¾	takt,	melodin	sjungs	på	för	mig	okänt	språk	och	låten	
innehåller	många	harmoniska	pedaler4	(Utdrag	ur	loggbok,	2015).		

	
Här	kopplar	jag	ihop	det	för	mig	kända	fenomenet	¾-takt	och	harmoniska	pedaler	som	
något	jag	känner	igen	i	en	låt.	En	annan	användning	av	tidigare	kunskaper	är	att	jag	as-
socierar	till	andra	liknande	låtar	för	att	eventuellt	kunna	känna	igen	typiska	ackord,	och	
när	jag	tittar	på	skivomslaget	till	Native	Dancer	känner	jag	också	igen	en	annan	låt	jag	
spelat	tidigare.	I	den	låten	förekommer	det	ackord	med	alternativa	bastoner.	Därför	är	
det	enligt	mig	möjligt	att	dessa	också	förekommer	i	Miracle	of	the	Fishes	då	vissa	kompo-
sitörer	har	typiska	ackord	eller	ackordföljder	som	kommer	igen	i	flera	låtar.	Detta	är	
något	som	också	visade	sig	stämma.	När	jag	lyssnat	på	låten	fram	till	delen	med	saxofon-
solo	märker	jag	att	det	inte	följs	av	några	nya	delar.	Därför	väljer	jag	då	att	för	resten	av	
övningspasset	upprepa	låten	från	början.	Jag	har	därmed	gjort	ett	urval	av	låtens	inne-
håll	för	att	kunna	arbeta	mer	effektivt.	
	
Första	steget	efter	iscensättningen	innebär	således	att	den	klingande	musiken	auditivt	
når	mitt	medvetande	med	hjälp	av	min	hörsel	som	kroppslig	resurs.	Delar	av	musiken	
kategoriseras	då	med	hjälp	av	min	perception	och	mina	tidigare	kunskaper	varvid	en	
auditiv	representation	skapas.	Samtidigt	som	detta	sker	skapas	en	visuell	representation	
som	kognitiv	resurs	genom	att	jag	ibland	tittar	på	ljudfilen	i	uppspelningsprogrammet	
som	indikerar	om	jag	befinner	mig	i	början	eller	slutet	av	låten.	Ett	annat	exempel	på	
kognitiv	resurs	är	en	visuell	representation	av	en	lydisk5	klang	som	jag	känner	igen.	Min	
visuella	representation	av	en	lydisk	klang	består	dels	av	en	inre	visuell	bild	där	en	grupp	
tangenter	är	nedtryckta	på	ett	piano,	och	dels	av	att	jag	ser	en	ackordsymbol	som	över-
ensstämmer	med	en	lydisk	klang	såsom	exempelvis	D/C6.	Den	visuella	representationen	
erfars	dock	inte	som	lika	dominant	som	den	ljudande	representationen.	Utöver	detta	
används	mina	tidigare	erfarenheter	inom	musikteori	som	kognitiv	resurs	i	representat-
ionen	eftersom	jag	tänker	att	lydiska	ackord	innehåller	både	durters	och	höjd	kvart.	Den	
exakta	fördelningen	mellan	dessa	representationer	är	dock	svår	att	redovisa.	Däremot	
kan	jag	rangordna	dem	som	mer	dominanta	eller	mindre	dominanta.			

4.1.3	Från	öra	till	hand	
Andra	steget	i	transformationscykel	1a	består	av	själva	transkriberingen.	Det	hela	inleds	
med	att	jag	transkriberar	ackord,	följt	av	transkribering	av	melodi	och	sedan	repeterar	
allt	transkriberat	material.			
	
Transkription	av	ackord		
Detta	börjar	med	att	jag	lyssnar	på	de	två	första	ackorden	för	att	sedan	försöka	spela	
något	på	pianot	som	låter	som	de	ackord	jag	hör.	Först	försöker	jag	hitta	den	ton	som	
matchar	toppstämman	i	det	ackord	jag	hör	genom	att	leta	mig	fram	på	klaviaturen	tills	
jag	hittar	rätt,	för	att	sedan	göra	samma	sak	med	ackordets	grundton.	Grundtonen	är	
svårare	att	höra	än	toppstämman	då	den	för	mig,	inte	sticker	ut	ur	ljudbilden	på	samma	
                                                
4	Harmoniska	pedaler:	En	ackordföljd	där	ackorden	har	samma	baston.	
5	Lydisk:	En	skala	med	samma	toninnehåll	som	en	durskala	fast	med	höjt	fjärde	steg.	Ex:	C-lydisk	skala	
innehåller	tonerna	C,	D,	E,	F#,	G,	A,	B	(NE,	2015).	
6 D/C:	Ett	ackord	som	består	av	en	D-durtreklang	fast	med	tonen	c	som	baston.	
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tydliga	sätt	som	toppstämman.	Att	höra	toppstämman	som	en	specifik	ackordston	i	för-
hållande	till	grundtonen	underlättar	dock	när	jag	ska	hitta	ackordets	grundton.	Citatet	
nedan	visar	hur	jag	använder	mitt	gehör	och	mina	kunskaper	från	musikteori	som	väg-
ledning	för	att	hitta	grundtonen:	
	

Jag	tycker	att	första	topptonen	låter	som	kvinten	i	ackordet.	Därför	borde	
grundtonen	vara	tonen	a	då	toppstämman	är	tonen	e.	(Utdrag	ur	loggbok,	
2015)	

	
När	jag	har	hittat	toppstämman	och	grundtonen	i	första	ackordet	vill	jag	veta	vilken	typ	
av	ackord	det	är	och	om	ackordet	eventuellt	innehåller	några	”färgningstoner”7.	Genom	
att	jag	vet	vilken	ackordston	toppstämman	består	av	kan	jag	utesluta	vissa	ackordtyper	
som	inte	innehåller	just	den	ackordtonen.	När	jag	ska	ta	reda	på	typen	av	ackord	känner	
jag	igen	det	första	ackordet	som	ett	durackord	med	tillagd	nionde	ton,	även	kallat	ett	
add9-ackord8.	När	jag	har	konstaterat	att	det	första	ackordet	är	ett	Aadd9	i	grundläge	
genom	att	spela	själv	samtidigt	med	inspelningen	så	att	det	låter	lika,	tänker	jag	att	låten	
har	sin	utgångspunkt	i	tonarten	A-dur.	När	jag	sedan	ska	”planka”	det	andra	ackordet	
hör	jag	att	toppstämman	ligger	kvar	och	hur	grundtonen	faller	ett	halvt	tonsteg	ned.	Jag	
hör	och	förstår	därför	att	ackordet	är	ett	E/G#	och	jag	betraktar	det	därför	som	domi-
nant	9	i	tonarten	A-dur.	
	
Den	resurs	som	används	när	jag	transkriberar	ackorden	Aadd9	och	E/G#	är	en	visuell	
bild	som	uppstår	då	jag	ser	mina	händer	med	min	högra	hand	spelandes	ackorden	i	
grundläge	samtidigt	som	min	vänstra	hand	spelar	grundtonen	följt	av	ett	E/G#	i	närmsta	
läge10.	När	jag	ser	denna	bild	får	jag	samtidigt	en	upplevelse	av	hur	det	taktilt	känns	när	
mina	händer	spelar	detta	ackord	(varje	gång	jag	ser	denna	bild	spelar	alltid	händerna	
ackordet	på	samma	sätt).	Som	en	resurs	finns	även	ackordet	representerat	i	mitt	”inre	
öra”	då	jag	hör	ett	add9ackord	(då	ackord	som	följs	av	ett	durackord	med	ters	i	basen	
kan	sägas	ha	ett	dominantiskt	förhållande	till	föregående	ackord).	Jag	hör	alltså	ackor-
den	både	var	för	sig	och	relationen	mellan	dem.	Min	musikteoretiska	betraktelse	av	ack-
orden	innebär	att	jag	tänker	på	Aadd9	som	tonika	i	A-dur	(enligt	funktionsanalys11)	eller	
som	I-add9	(enligt	stegteorianalys12),	medan	jag	tänker	E/G#	som	dominanten	med	
tersbas	i	A-dur.	I	min	representation	av	de	två	första	ackorden	uppstår	således	en	audi-
tiv	förnimmelse	ur	en	visuell,	eftersom	jag	ser	ackorden	innan	jag	hör	dem.	Därefter	föl-
jer	en	musikteoretisk	aspekt	när	jag	aktivt	tänker	på	vad	ackorden	består	av.		
	
Transkription	av	melodin	
När	jag	därefter	transkriberar	melodin	utgår	jag	från	de	nu	transkriberade	ackorden,	för	
då	vet	jag	vilka	toner	som	melodin	mest	troligen	består	av.	När	låtens	melodi	börjar	är	
de	två	första	ackorden	ett	Amaj7	och	Eb/A.	Genom	erfarenhet	av	melodik	och	harmo-
nilära	vet	jag	att	melodier	ofta	vill	lyfta	fram	harmoniken	genom	att	betona	ackordsto-
ner	såsom	ters	och	sjua.	I	denna	låt	uppfattar	jag	under	min	genomlyssning	harmoniken	
som	speciell	och	inte	tonartsbunden.	Då	vet	jag	också	av	erfarenhet	att	melodin	i	högre	
                                                
7	Färgningstoner:	Toner	utöver	treklangen	i	ett	ackord.		
8	Add9-ackord:	Ett	durackord	med	tillagd	stor	9:a	
9	Dominant:	Ett	ackord	som	är	staplat	ifrån	femte	skaltonen	i	en	durskala	(Jansson,	2007,	s.	96).	
10	Närmsta	läge:	Ett	sätt	att	flytta	ackord	där	ackordets	stämmor	rörs	sig	minsta	möjliga	väg	till	nästa	ack-
ord.		
11	Funktionsanalys:	Ett	musikteoretiskt	system	där	ackorden	analyseras	utifrån	deras	funktion.	
12	Stegteorianalys:	Ett	musikteoretiskt	system	där	ackorden	analyseras	utifrån	olika	skalsteg	i	tonarten.	
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utsträckning	har	till	uppgift	att	lyfta	fram	ackorden.	I	det	här	fallet	bedömer	jag	det	mer	
troligt	att	melodin	till	stor	del	nyttjar	tonerna	A,	C#,	E	och	G#	i	A	maj7	och	A,	Bb,	Eb	och	
G	i	Eb/A,	vilket	också	stämmer.	För	att	försäkra	mig	om	att	jag	har	transkriberat	rätt,	
spelar	jag	melodin	tillsammans	med	inspelningen	för	att	uppmärksamma	eventuella	
avvikelser.	Liknande	resonemang	används	sedan	när	resten	av	melodin	ska	transkribe-
ras.	
	
Längre	fram	i	låten	prövar	jag	att	använda	mig	av	andra	strategier	för	att	transkribera	
melodin	när	jag	upplever	den	som	svår.	Vid	ett	ställe	är	melodins	fraser	väldigt	långa	
och	svåra	att	”planka”	som	helheter,	därför	väljer	jag	då	att	dela	upp	en	lång	fras	i	två	
delar.	Detta	sker	genom	att	jag	i	mitt	uppspelningsprogram	markerar	början	och	slutet	
på	frasen	för	att	sedan	göra	en	markering	på	lämpligt	ställe	någonstans	vid	mitten,	i	
syfte	att	underlätta	arbetet.	Vid	ett	annat	tillfälle	innehåller	melodin	många	upprepade	
toner	som	till	antalet	är	svåra	att	memorera.	Då	melodin	sjungs	på	ett	för	mig	främ-
mande	språk	blir	det	extra	svårt	att	höra	antalet	toner	då	jag	inte	kan	gruppera	tonerna	
med	hjälp	av	ord	som	jag	känner	igen.	Därför	väljer	jag	att	till	slut	räkna	tonerna	på	mina	
fingrar	istället	för	att	gissa,	vilket	visar	sig	vara	en	ineffektiv	metod.	När	jag	kan	både	
melodi	och	ackord	i	takt	5-11	väljer	jag	att	spela	melodi	och	ackord	med	enkel	stämfö-
ring	i	båda	händerna	utan	stöd	av	inspelningen.	Detta	gör	jag	för	att	befästa	det	jag	lärt	
mig	och	för	att	höra	melodin	i	relation	till	ackorden.			
	
Min	representation	av	melodin	hänger	både	gehörsmässigt,	visuellt	och	taktilt	ihop	med	
ackorden.	När	jag	hör	melodin	i	mitt	inre	hör	jag	den	som	en	självständig	rörelse	med	
olika	intervallsprång	och	stegvisa	rörelser	men	främst	i	relation	till	ackorden.	Till	exem-
pel	hör	jag	första	meloditonen	i	takt	5	som	den	stora	sjuan	i	ackordet	vilket	skapar	en	
stark	dissonans	som	integreras	som	en	auditiv	representation	av	melodin.	
Min	visuella	representation	av	melodin	ser	jag	som	starkt	sammankopplad	med	ackor-
den.	Jag	ser	melodin	spelas	tillsammans	med	ackorden	på	det	sätt	som	jag	spelade	me-
lodi	och	ackord	tidigare	när	jag	arbetade	med	att	befästa	dessa,	och	genom	min	visuella	
bild	uppstår	även	en	slags	taktil	förnimmelse	av	hur	min	högra	hand	spelar	ackorden.	
Den	musikteoretiska	resursen	som	används	i	min	representation	av	melodin	handlar	
alltså	här	om	melodins	relation	till	ackorden	som	ibland	uppstår	på	ett	intuitivt	sätt	och	
ibland	medvetet	då	behov	uppstår.		
	
När	jag	transkriberar	melodin	använder	jag	mig	av	en	kognitiv	resurs	i	form	av	min	tidi-
gare	erfarenhet	av	melodik	i	jazzlåtar	med	ovanlig	harmonik	som	gör	att	jag	utesluter	
vissa	toner	när	jag	ska	hitta	rätt	toner.	När	jag	i	vissa	situationer	har	svårt	att	hitta	rätt	
melodi	använder	mig	av	nya	strategier	som	kognitiv	resurs.	Det	innebär	vid	ett	tillfälle	
att	jag	delar	upp	melodin	i	mindre	delar	för	att	lättare	kunna	höra.	Det	innebär	att	ett	
mindre	studieobjekt	lösgörs	vilket	också	kan	ses	som	en	resurs.	En	annan	strategi	som	
uppstår	vid	problem	är	när	melodin	innehåller	många	upprepade	toner	som	är	svåra	att	
höra	till	antalet,	då	använder	jag	kroppen	som	resurs	genom	att	kognitivt	räkna	antalet	
toner	på	mina	fingrar.		

4.1.4		Repetition	av	transkriberat	material	
När	jag	transkriberat	melodi	och	ackord	till	hela	låten	väljer	jag	att	ägna	ett	helt	öv-
ningspass	åt	repetition.	Jag	repeterar	genom	att	upprepade	gånger	spela	melodi	och	
ackord	till	den	ljudande	inspelningen.	Syftet	med	denna	repetition	är	att	befästa	låten	
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gehörsmässigt	för	att	underlätta	transponering.	Som	tidigare	spelar	jag	melodin	till-
sammans	med	ackorden	för	att	bibehålla	melodins	relation	till	ackorden.		
När	jag	repeterar	fokuserar	jag	på	att	spela	rätt	och	att	lyssna	på	hur	musiken	låter	när	
jag	spelar	den.	Under	repetitionen	upplever	jag	att	ackorden	representeras	mer	i	gehö-
ret	än	i	melodin	som	istället	representeras	i	det	visuella.	Den	klingande	musiken	har	i	
denna	del	av	processen	nu	transformerats	från	att	vara	en	klingande	representation	
över	till	att	bli	en	mer	visuell	representation,	och	under	repetitionen	stärks	den	kling-
ande	representationen	än	mer.	Vid	repetitionen	av	det	transkriberade	materialet	an-
vänder	jag	mig	således	av	mitt	lyssnade	som	resurs	för	att	fokusera	på	det	jag	hör.	
	
Under	transformationscykel	1a	kan	jag	se	hur	en	viss	resurs	används	på	olika	sätt	och	
hur	syn	och	känsel	tillkommer	som	resurser	när	jag	transkriberar	låten.	De	resurser	som	
förekommer	i	transformationscykel	1a	har	jag	här	valt	att	rangordna	i	vilken	utsträck-
ning	de	är	mer	eller	mindre	dominanta	i	mitt	erfarande.	Detta	illustreras	i	figur	1	nedan.	

4.1.5	Sammanfattning	av	transformationscykel	1a		

	
	
Figur	1.	Transformationscykel	1a	och	vilka	resurser	som	är	mest	dominanta.		
*Den	auditiva	resursen	blir	dock	mer	dominant	efter	att	jag	repeterat.	
	
I	figur	1	ovan	har	jag	sammanställt	de	resurser	jag	använder	mig	av	under	transformat-
ionscykel	1a.	Resurserna	är	här	ordnade	så	att	den	mest	dominanta	är	placerad	som	
nummer	ett,	den	näst	dominanta	som	nummer	två	osv.	Hörsel	som	resurs	innebär	att	jag	
hör	musiken	inom	mig,	kognition	står	för	den	tidigare	kunskap	som	jag	använder	mig	av,	
synen	som	resurs	syftar	på	de	inre	gestalter	som	uppstår	genom	min	synperception	och	
känsel	som	resurs	likaså.	När	musiken	representeras	med	hjälp	av	dessa	resurser	trans-
formeras	min	kunskap.	Denna	kunskap	transformeras	även	under	processens	gång	vil-
ket	åskådliggörs	här	ovan	med	stöd	av	de	tre	temana:	Från	dator	till	öra,	Från	öra	till	
hand	och	Repetition.			
	
Transformation	av	visuell	kunskap	
Min	visuella	representation	av	låten	består	i	temat	Från	dator	till	öra	enbart	av	en	bild	
av	låten	i	mitt	uppspelningsprogram.	Denna	bild	är	inte	speciellt	dominant	i	förhållande	
till	de	andra	resurserna	som	används	i	detta	tema.	När	låten	transkriberats	under	temat	

Från	dator	till	öra	

Resurser:	
1.	Hörsel	
2.	Kognition	
3.	Syn	
	
	
	
	

Från	öra	till	hand	

Resurser:	
1.	Syn	
2.	Känsel	
3.	Hörsel	
4.	Kognition	
	

Repetition	

Resurser:	
1.	Syn	
2.	Känsel	
3.	Hörsel*	
4.	Kognition	
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Från	öra	till	hand	representeras	den	dock	som	en	tydlig	bild	när	mina	händer	spelar	lå-
ten	på	pianot.	Denna	bild	blir	dock	mer	dominant	som	representation	under	temat	Repe-
tition.	
	
Transformation	av	taktil	kunskap	
Under	temat	Från	dator	till	öra	förekommer	ingen	taktil	representation.	Den	uppstår	
istället	under	temat	Från	öra	till	hand	när	jag	spelat	låten	många	gånger	på	piano	och	då	
mina	händer	spelar	låten	på	samma	sätt	varje	gång.	Den	taktila	representationen	av	lå-
ten	blir	dock	allt	djupare	förankrad	inom	mig	under	temat	Repetition.	
	
Transformation	av	auditiv	kunskap		
Under	temat	Från	dator	till	öra	beskrivs	hur	jag	med	hörseln	som	resurs	bildar	mig	en	
generell	uppfattning	om	låten.	Jag	hör	och	kommer	därefter	ihåg	musiken	som	en	helhet	
men	med	vissa	bekanta	ackord	som	sticker	ut.	I	temat	Från	öra	till	hand	transkriberas	
musiken	varvid	jag	får	namn	på	alla	ackord	och	upptäcker	vilka	toner	melodin	nyttjar.	
Informationen	medför	att	jag	hör	musiken	inom	mig	på	grundval	av	det	jag	ser	mina	
händer	spela	samtidigt	som	jag	faktiskt	hör	musiken	när	jag	spelar	den.	I	temat	Repetit-
ion	hör	jag	musiken	utifrån	samma	utgångspunkter	som	i	föregående	tema	med	den	
skillnaden	att	jag	nu	hör	musiken	ännu	tydligare	inom	mig.		
	
Transformation	av	kognitiv	kunskap	
Med	min	kognition	som	resurs	kopplar	jag	under	temat	Från	dator	till	öra	ihop	delar	av	
det	jag	hör	med	den	musikteori	jag	kan.	Efter	den	därefter	följande	transkriberingen,	
temat	Från	öra	till	hand,	blir	min	musikteoretiska	beskrivning	av	alla	ackord	komplett	
när	jag	sätter	namn	på	alla	ackord	jag	spelar.	Namnen	på	ackorden	sätts	dock	mest	uti-
från	vad	jag	ser	mina	händer	spela	och	till	viss	del	utifrån	vad	jag	hör.	Under	det	sista	
temat	Repetition,	använder	jag	mig	av	min	kognition	som	resurs	när	jag	tar	minnet	till	
hjälp	och	minns	musiken.		
	
Under	processens	gång,	har	jag	noterat	att	jag	även	använder	mig	av	kognition	som	re-
surs	när	jag	i	vissa	situationer	försöker	påverka	transformationen	i	en	för	mig	önskad	
riktning.	Ett	exempel	på	detta	är	när	jag	i	temat	Från	dator	till	öra	spelar	låten	på	piano	
och	enbart	fokuserar	på	hur	den	låter.	Jag	menar	att	jag	just	då	använder	mig	av	min	
förmåga	att	fokusera	som	en	kognitiv	resurs.	Denna	resurs	används	även	i	temat	Från	
öra	till	hand	när	jag	fokuserar	på	vilka	toner	som	ingår	i	ackorden	vid	transkriberingen	
och	i	temat	Repetition	då	jag	fokuserar	på	hur	musiken	låter	och	att	spela	rätt.				
	

4.2	Transformationscykel	1b	-	Transformering	
Nu	kommer	vi	fram	till	transformationscykel	1	b	med	fokus	på	transponering.	Det	första	
temat	är	Transponering	från	A-dur13	till	C-dur.	Här	beskrivs	vilka	resurser	jag	använder	
mig	av	för	att	göra	just	den	transponeringen	samt	hur	dessa	resurser	samverkar.	Det	
andra	temat,	Problem	under	transponering,	är	ett	tema	som	också	innehåller	hur	jag	åt-
gärdar	dessa	problem.	Tredje	temat,	Transponering	till	fler	tonarter,	beskriver	tillväga-
gångssätt	och	problem	som	uppstår	under	den	specifika	processen	och	det	fjärde	temat	
slutligen	presenterar	Transformering	av	tidigare	kunskap.		

                                                
13 A-dur:	Termen	syftar	här	på	låtens	startackord	då	låten	inte	håller	sig	konsekvent	inom	en	tonart	utan	
modulerar	mellan	flera	olika. 



 22	

4.2.1	Transponering	från	A-dur	till	C-dur	
När	jag	börjar	transponera	försöker	jag	spela	låten	en	liten	ters	upp	ifrån	originaltonar-
ten	så	att	första	ackordet	blir	ett	Cadd9.	Till	en	början	försöker	jag	transponera	på	gehör	
vilket	går	bra	tills	melodin	och	ackorden	går	till	för	mig	oväntade	ställen.	När	jag	inte	på	
gehör	hittar	vilket	moll9-ackord	som	kommer	i	takt	10	eller	den	ton	som	melodifrasen	
börjar	på	i	takt	10,	går	jag	tillbaka	till	originaltonarten	för	att	se	vilket	intervallet	är	till	
bastonen	i	föregående	ackord	och	nästkommande	ackord.	Jag	kontrollerar	även	vilken	
ackordston	melodin	börjar	på	i	takt	10.	När	jag	vet	att	intervallet	är	en	fallande	kvart	och	
en	fallande	stor	ters	samt	att	melodin	börjar	på	9:an	i	ackordet	i	takt	10	och	11:an	i	ack-
ordet	i	takt	11,	kan	jag	applicera	den	informationen	i	C-dur	för	att	få	fram	rätt	melodi	
och	ackord.	Dessa	intervall	blir	en	slags	visuell	resurs	jag	använder	mig	av	oavsett	vilken	
tonart	jag	spelar	låten	i.	En	liknande	mall	konstrueras	till	de	ackord	som	ligger	33	se-
kunder	in	i	låten.	Efter	13	sekunder	kommer	en	ackordföljd	med	treklanger	som	faller	
kromatiskt	över	en	bordunton14.	Denna	ackordföljd	går	lätt	att	transponera	på	samma	
sätt	som	andra	delar	med	tonartsbunden	harmonik	och	melodik.		
	
Längre	fram	i	låten	kommer	ackordföljden	A,	B/A,	C/A	och	D/A.	Ackordföljden	består	av	
fyra	treklanger	med	tonen	A	som	gemensam	grundton.	Grundtonen	till	treklangerna	A,	
B,	C	och	D	är	de	fyra	första	tonerna	i	en	uppåtgående	A-moll	skala.	Min	mall	utgörs	nu	av	
dessa	fyra	grundtoner	med	tillhörande	treklanger	för	att	lättare	kunna	generera	ackord-
följden	även	i	andra	tonarter.	Här	uppstår	ny	en	ny	visuell	bild	i	mitt	inre.	Denna	nya	
bild	(fyra	första	tonerna	i	A-	moll	skala)	blir	till	en	ny	musikalisk	gestalt	på	samma	sätt	
som	låten,	som	också	blir	representerad	i	mitt	inre	som	en	visuell	bild	genom	att	jag	till	
exempel	tittar	på	min	vänsterhand	för	att	se	en	slags	gestalt.		
	
Här	arbetar	jag	alltså	med	en	slags	dubbel	visuell	representation	bestående	av	min	mall	
och	mina	händer	som	spelar	ackorden.	De	resurser	jag	använder	mig	mest	av	vid	trans-
poneringen	är	min	kognitiva	musikteoretiska	mall	och	mitt	lyssnande	gehör.	Mallen	an-
vänds	för	att	jag	på	ett	smidigt	sätt,	kognitivt	ska	kunna	transponera	låten	till	valfri	
tonart	medan	gehöret	används	på	ett	mer	intuitivt	sätt.	Ackordföljden	som	kommer	ef-
ter	13	sek	går	därefter	att	transponera	utan	problem.	Det	kan	bero	på	att	jag	känner	igen	
ackordföljden	från	en	annan	låt	som	jag	har	lyssnat	på	väldigt	många	gånger	tidigare,	
något	som	också	är	en	kognitiv	resurs.					

4.2.2	Problem	under	transponering		
En	svårighet	som	ständigt	återkommer	under	transponeringsprocessens	gång	är	när	jag	
ska	transponera	övergångarna	mellan	låtens	olika	delar	som	går	i	olika	tonarter.	Oftast	
går	det	bättre	att	transponera	musik	som	håller	sig	inom	en	tonart,	men	för	att	över-
vinna	denna	svårighet	använder	jag	mig	av	strategin	att	utgå	ifrån	vilken	ackordston	
melodin	består	av	och	är	på	väg	till.	Då	kan	jag	använda	melodin	som	en	länk	mellan	två	
delar.	I	takt	12	slutar	melodin	på	11:	an15	i	ett	mollackord	som	går	till	1:an	i	ett	durack-
ord	en	stor	ters	upp.	Meloditonen	faller	ett	halvt	tonsteg	mellan	dessa	ackord	vilket	för	
mig	underlättar	transponering.	Genom	att	tänka	på	följande	sätt	hittar	jag	både	den	nya	
meloditonen	och	ackordet	med	hjälp	av	mitt	gehör	utan	att	behöva	konstruera	en	mall	
med	intervaller	mellan	grundtoner	för	att	hitta	ackordet.		
	

                                                
14	Bordunton:	En	baston	som	klingar	över	flera	ackord.	
15 11:an:	står	för	den	fjärde	tonen	i	en	skala. 
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50	sek	in	i	låten	slutar	en	del	av	låten	på	ett	A-durackord	som	går	till	ett	C#m-ackord	i	
nästa	del.	För	att	underlätta	transponering	av	detta	ackordbyte	väljer	jag	först	att	be-
trakta	C#m	som	tonikakontra16	i	förhållande	till	föregående	A-ackord.	Anledningen	till	
att	jag	väljer	termer	ur	funktionsanalys	här,	är	att	det	förekommer	paralleller	till	olika	
ackord	tidigare,	där	jag	förknippar	begreppet	paralleller	mer	med	funktionsanalys	än	
stegteorianalys.	När	jag	inte	får	upp	aktuell	tonikakontra	i	den	nya	tonarten	väljer	jag	att	
använda	mig	av	en	annan	term	och	istället	betrakta	C#m	som	treklang	på	det	tredje	
skalsteget	i	A-dur.	Att	benämna	ett	ackord	utifrån	en	siffra	kommer	från	stegteorin	som	
jag	är	mer	bekant	med	än	funktionsanalys.			
			
Mitt	mål	är	nu	att	enbart	transponera	på	gehör,	men	ibland	transponerar	jag	mer	med	
hjälp	av	min	harmoniska	mall	som	beskrivs	ovan	än	jag	behöver	istället	för	att	anstränga	
mig	med	gehörstransponering.	I	min	loggbok	skriver	jag	följande:	
	

Känns	som	att	jag	använder	mig	av	teori	istället	för	att	lyssna	fram	nästa	ack-
ord.	Blir	otålig	och	lyssnar	sämre,	upplever	detta	vid	flera	tillfällen.	(?)	
	

Här	ovan	beskrivs	ett	samband	mellan	mitt	tidskrav	på	transponeringsprocessen	och	
mitt	tillvägagångssätt.	Tidskravet	grundar	sig	i	att	jag	är	otålig	och	vill	transponera	rätt	
direkt,	och	där	chansen	till	fel	blir	mindre	om	jag	metodiskt	intellektualiserar	musiken	
snarare	än	att	jag	lyssnar	fram	ackord	och	melodi	på	gehör.	Paradoxen	är	då	att	det	tar	
ännu	längre	tid.		
	
För	att	underlätta	transponeringen	av	delar	som	går	i	olika	tonarter	väljer	jag	att	förfina	
min	mall	med	hjälp	av	mina	kognitiva	resurser	för	att	lättare	se	samband	mellan	olika	
delar	i	låten.	Jag	väljer	också	att	betrakta	ett	visst	ackord	på	ett	annat	sätt	för	att	lättare	
flytta	det	till	olika	tonarter.		

4.2.3	Transponering	till	fler	tonarter	
Tredje	steget	i	transformationscykel	1b	beskriver	hur	jag	transponerar	till	fler	tonarter.	
Avsnittet	inleds	med	att	jag	redogör	för	de	tillvägagångssätt	jag	använder	mig	av	för	
transponering	till	fler	tonarter	och	därefter	följer	en	redogörelse	för	de	problem	som	
uppstår	under	denna	del	av	processen.		
	
Tillvägagångssätt	för	transponering	till	fler	tonarter	
Tillvägagångssättet	för	att	transponera	låten	till	nya	tonarter	innebär	huvudsakligen	ett	
arbete	med	att	på	gehör	lyssna	mig	fram	till	vad	det	är	jag	ska	spela,	samt	att	använda	
min	teoretiska	mall	när	mitt	gehör	är	otillräckligt.	Mina	övningspass	under	den	här	pro-
cessens	gång	börjar	med	att	jag	spelar	igenom	låten	1-2	gånger	i	A-dur	fokuserande	på	
min	”mall”.	Vid	vissa	övningspass	börjar	jag	repetera	låten	en	gång	där	jag	bara	lyssnar	
så	intensivt	jag	kan	på	alla	ackordsbyten	och	melodin	följt	av	en	repetition	av	detta	där	
jag	fokuserar	på	låtens	struktur.	Repetitionen	fungerar	därmed	som	en	slags	uppvärm-
ning	inför	själva	transponeringen.		
	
Fram	till	mitt	sjätte	transponeringstillfälle	har	jag	transponerat	låten	genom	att	spela	
melodi	och	ackord	tillsammans.	När	låten	nu	ska	transponeras	till	Ab-dur	väljer	jag	att	
enbart	transponera	ackorden	vilket	fungerar	väldigt	bra	förutom	på	ett	ställe	där	jag	kör	
                                                
16	Tonikakontra:	Inom	funktionsanalysen	är	tonikakontraparallellen	ett	ackord	som	kan	ersätta	den	van-
liga	tonikan	och	som	ligger	en	stor	ters	över	tonikan.	I	C-dur	är	em	tonikakontraparallell.	
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fast	och	inte	hör	vad	det	är	som	kommer.	Då	väljer	jag	att	använda	mig	av	min	mall	istäl-
let	för	de	klingande	ackorden,	och	då	går	det	lättare.	När	jag	sedan	transponerar	melo-
din	går	det	bra	när	tempot	är	måttligt.	Efteråt	testar	jag	att	transponera	melodi	och	ack-
ord	tillsammans	istället	för	att	transponera	dem	var	för	sig,	då	detta	går	sämre,	men	det	
är	i	alla	fall	bättre	jämfört	med	tidigare	övningspass.	När	jag	spelar	igenom	låten	två	
gånger	med	melodi	och	ackord	upplever	jag	dock	att	jag	kan	spela	låten	i	Ab-dur	utan	att	
stanna	upp.		
	
Mitt	val	av	vilken	tonart	som	jag	transponerat	låten	till	har	styrts	av	kvintcirkeln17	då	jag	
börjar	med	C-dur	och	går	vidare	till	F-dur,	Bb-dur	osv.	När	jag	transponerat	låten	till	Ab-
dur	vill	jag	även	pröva	om	det	är	lättare	eller	svårare	att	transponera	till	korstonarter-
na18,	men	jag	upplever	det	som	svårare	att	transponera	ackorden	till	B	och	F#-dur.	När	
jag	väljer	vilken	tonart	jag	ska	transponera	låten	till	använder	jag	mig	alltså	av	min	kog-
nition	som	resurs	för	att	göra	detta	val.		
	
Problem	som	uppstår	vid	transponering	
På	ett	ställe	i	låten	förkommer	ackordet	F/E.	Detta	ackord	består	av	en	F-treklang	med	E	
som	baston,	ett	ackord	som	även	kan	betraktas	som	ett	frygiskt	ackord19	som	illustreras	
med	ackordsymbolen	Esus4b920.	Meloditonen	över	detta	ackord	är	ett	A	som	antingen	
kan	betraktas	som	tersen	i	F-treklangen	eller	som	11:an	i	Esus4b9.	Mitt	spontana	val	vid	
analysen	är	att	betrakta	A	som	en	ters	vilket	stämmer	överens	med	vad	jag	ser	mina	
händer	spela.	Vid	ett	senare	tillfälle	väljer	jag	dock	att	istället	se	meloditonen	som	11:an	
i	förhållande	till	bastonen	E	vilket	stämmer	mer	överens	gehörsmässigt	då	tonen	fak-
tiskt	klingar	som	11:an	i	förhållande	till	grundtonen.		
	
När	jag	transponerar	låten	till	Ab-dur	testar	jag	i	slutet	av	övningspasset	att	spela	låten	i	
Ab-dur	till	inspelningen.	För	att	tonarterna	ska	matcha	inspelningen	transponerar	jag	
låten	till	Ab-dur	i	mitt	uppspelningsprogram.	Då	jag	tidigare	spelat	låten	i	ett	långsam-
mare	tempo	än	det	ursprungliga,	blir	det	lite	för	snabbt	för	mig	att	spela	till	låten	och	jag	
missar	en	del	toner.	Min	upplevelse	av	mina	felspelningar	är	att	mina	fingrar	inte	riktigt	
hinner	leverera	nya	fingersättningar	för	att	spela	ackord	och	melodi	i	realtid.	Vid	mitt	
andra	försök	i	Ab	går	det	dock	mycket	bättre	då	jag	i	förväg	anar	vart	jag	ska	placera	
mina	fingrar.		
	
När	jag	transponerar	låten	till	fler	tonarter	använder	jag	min	skapade	mall	och	gehöret	
som	resurser	på	samma	sätt	som	när	låten	transponerades	till	C-dur.	Dock	försöker	jag	
nu	att	nyttja	gehöret	i	större	utsträckning	än	tidigare	istället	för	att	använda	min	mall	
när	jag	egentligen	inte	behöver.	Jag	testar	också	att	transponera	melodi	och	ackord	var	
för	att	se	om	det	gick	lättare,	vilket	det	också	gjorde.	Jag	upplever	att	den	tankekraft	som	
går	åt	för	att	transponera	ackorden	räcker	för	att	jag	även	ska	kunna	transponera	melo-
din	utan	problem	och	tvärtom.		
	

                                                
17 Kvintcirkeln:	Är	en	grafisk	översikt	över	tonarternas	släktskap. 
18	Korstonarter:	De	tonarter	i	högra	halvan	av	kvintcirkeln	som	har	korsförtecken.		
19	Frygiskt	ackord:	Ett	ackord	som	innehåller	sänkt	nia	och	ren	kvart.		
20 Esus4b9:	4	innebär	att	ackordet	innehåller	en	ren	kvart	istället	för	durters	ifrån	grundtonen	och	b9	
innebär	att	nian	i	ackordet	är	sänkt. 
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4.2.4	Sammanfattning	av	transformationscykel	1b		

	
	
Figur 2. Transformationscykel 1b och vilka resurser som är mest dominanta.  
*Den auditiva resursen är mer dominant efter jag har transponerat till fler tonarter.  	
	
I	figur	2	ovan	har	jag	sammanställt	resurser	sorterade	enligt	den	grad	de	är	dominanta.	
Precis	som	i	föregående	sammanfattning	innebär	här	auditiv	resurs	(hörsel)	att	jag	hör	
musiken	inom	mig,	kognition	står	för	min	tidigare	kunskap,	visuell	och	taktil	resurs	syf-
tar	på	det	erfarande	som	uppstår	genom	dessa	perceptioner.	
	
I	resultatkapitlet	har	jag	valt	att	beskriva	transformationen	av	kunskap	med	hjälp	av	
transformationscykel	1a	och	1b	som	båda	egentligen	utgör	en	variation	av	en	och	
samma	cykel.	Likheten	mellan	dem	är	att	jag	använder	mig	av	samma	resurser,	men	med	
vissa	skillnader.	1a	utgår	från	extern	information	som	transformeras,	vilket	innebär	att	
låten	som	spelas	upp	från	datorn	transformeras	inom	mig	så	att	jag	kan	reproducera	den	
på	pianot.	Transformationen	som	sker	i	1b	utgår	i	sin	tur	från	det	som	har	transforme-
rats	fram	i	1a.	En	annan	skillnad	mellan	cyklerna	ligger	i	hur	resurserna	används.	I	
transformationscykel	1b	vidgas	användandet	av	min	kognition	då	min	mall	används	som	
hjälp	vid	transponeringen.											
			
Transformering	av	visuell	kunskap		
Den	visuella	bilden	i	mitt	inre	bestod	efter	transkriberingen	främst	av	mina	händer	spel-
andens	ackord	på	piano,	där	höger	hand	spelar	ackord	plus	melodin	och	vänster	hand	
spelar	grundton	i	lägre	register.	Efter	transponeringsprocessen	ser	jag	nu	även	interval-
len	för	mitt	inre,	och	då	framför	allt	intervallen	i	det	lägre	registret	på	pianot.	I	och	med	
att	jag	nu	fått	tillgång	till	den	ovan	beskrivna	”harmoniska	mallen”,	har	det	hos	mig	upp-
stått	en	slags	dubbel	visuell	musikalisk	representation.	Min	tidigare	visuella	represen-
tation	av	musik	har	därmed	utvidgats	i	och	med	den	harmoniska	mallen.	
	
Transformering	av	taktil	kunskap																						
Min	taktila	representation	av	musiken	har	transformerats	till	att	omfatta	fler	tonarter.	
Det	muskelminne	som	uppstår	i	de	nya	tonarterna	är	dock	inte	lika	befäst	som	mitt	

Transponering	från	A-dur	till	C-dur	

Resurser:	
1.	Hörsel	
2.	Kognition	
	
	
	
	

Transponering	till	uler	tonarter	

Resurser:	
1.	Syn	
2.	Känsel	
3.	Hörsel	
4.	Kognition	
	

Transformering	av	tidigare	
kunskap	

Resurser:	
1.	Syn	
2.	Känsel	
3.	Hörsel	*	
4.	Kognition	
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muskelminne	för	A-dur.	Detta	beror	på	att	jag	går	över	till	en	ny	tonart	så	fort	jag	klarar	
en	genomspelning	med	melodi	och	ackord	och	ägnar	för	lite	tid	åt	varje	ny	tonart.		
Då	min	musikteoretiska	representation	har	syftat	till	att	inte	binda	låten	till	en	tonart	är	
mitt	muskelminne	fortfarande	knutet	till	A-dur	som	jag	har	spelat	låten	mest	i.		
	
Transformering	av	auditiv	kunskap	
Min	auditiva	representation	av	musiken	har	transformerats	till	att	vara	djupare	förank-
rad	inom	mig,	troligen	för	att	jag	spelat	låten	många	gånger	och	många	gånger	lyssnat	
väldigt	fokuserat	på	melodin	och	ackorden.	Då	jag	spelat	låten	i	flera	olika	tonarter	där	
varje	tonart	klingar	lite	på	sitt	sätt	har	det	gett	mig	en	mer	mångsidig	bild	av	den	kling-
ande	musiken.	Något	som	pekar	på	detta	är	att	den	intuitiva	delen	av	transponerandet,	
där	jag	använder	gehöret	snarare	än	intellektet,	gick	lättare	och	lättare	ju	fler	tonarter	
jag	spelat	låten	i.					
	
I	min	auditiva	representation	av	musiken	har	jag	i	mitt	inre	hört	melodin	och	ackorden	i	
relation	till	varandra,	och	samma	sak	vid	transponeringen.	När	jag	hade	transponerat	
låten	till	fyra	olika	tonarter	testade	jag	att	transponera	ackorden	och	melodi	var	för	sig	
för	att	se	om	det	gick	lättare,	vilket	det	också	gjorde.	Detta	gjorde	att	jag	hörde	melodin	
och	ackorden	tydligare	var	för	sig,	men	jag	fortsatte	sedan	att	höra	deras	relation	till	
varandra.		
	
Transformering	av	kognitiv	kunskap		
När	jag	har	transponerat	låten	från	A-dur	till	andra	tonarter	ändras	mina	representat-
ioner	av	melodi	och	ackord.	Den	harmoniska	mall	som	jag	använt	mig	av	för	att	se	ett	
musikteoretiskt	samband	mellan	ackorden	adderas	till	min	tidigare	representation	av	
melodi	och	ackord	där	mallen	blir	mer	framträdande.	Mallen	som	jag	använt	är	dock	
ingen	allmängiltig	modell	utan	min	personliga.	Då	min	utgångspunkt	har	varit	att	trans-
ponera	på	gehör	har	jag	använt	mallen	vid	behov	för	att	sedan	återgå	till	gehöret.		
	
När	jag	transponerat	låten	till	C-dur	har	jag	vid	behov	gjort	återgångar	till	ursprungs-
tonarten	för	att	analysera	samband	mellan	ackord,	vilket	inte	har	gett	mig	någon	hel-
hetsbild	av	harmoniken	över	hela	låten.	Innan	jag	transponerat	till	den	andra	tonarten	
som	är	F-dur	har	jag	valt	att	analysera	hela	låtens	struktur	där	jag	grundligt	undersökt	
hur	olika	delar	sitter	ihop	harmoniskt	samt	vilka	ackordstoner	och	sekvenser	som	melo-
din	bestått	av.	Denna	analys	repeteras	i	början	av	varje	övningspass.	
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	litteraturen	i	bakgrundskapitlet.	Här	
redogörs	även	för	mina	reflektioner	över	arbetet	och	dess	betydelse,	och	kapitlet	avslu-
tas	med	några	uppslag	till	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.		
	

5.1	Resultatdiskussion	
Här	diskuteras	resultatet	utifrån	litteraturen	i	bakgrundskapitlet	enligt	följande	teman:	
Transkribering	och	transponering	med	hjälp	av	multimodala	resurser,	samt	Strategier	för	
transponering.	

5.1.1	Transkribering	och	transponering	med	hjälp	av	multimodala	resurser	
Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009)	beskriver	bland	annat	hur	lärande	sker	genom	en	
transformationscykel	som	inleds	med	en	iscensättning.	Under	iscensättningen	använde	
jag	mig	av	dator	och	piano	som	fysiska	resurser	vilka	skapade	förutsättningar	för	mitt	
arbete.	Hur	jag	använde	dessa	resurser	under	själva	iscensättningen	tror	jag	dock	inte	
påverkade	studiens	resultat,	mer	än	att	bilden	av	låten	i	datorns	uppspelningsprogram	i	
någon	mening	fanns	i	mitt	inre,	vilket	gav	mig	tankekraft	som	kanske	hade	kunnat	an-
vändas	till	något	annat.		
	
Enligt	Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009)	utgår	lärande	från	ett	syfte	och	från	de	in-
stitutionella	normer	som	skapar	ramar	för	lärandet.	Syftet	med	mitt	lärande	i	förelig-
gande	arbete	är	att	bli	bättre	på	att	transponera	en	jazzlåt	men	de	normer	som	jag	själv	
har	kring	transponering	innebär	att	jag	bär	på	en	föreställning	och	en	förväntan	om	att	
transponering	ska	ske	på	rätt	sätt	direkt	och	inte	ta	alltför	för	lång	tid.	Dessa	normer	
påverkade	i	stor	utsträckning	mitt	tillvägagångssätt	vilket	blev	tydligt	när	den	i	resulta-
tet	beskrivna	”mallen”	kom	till	användning	då	jag	egentligen	borde	ha	använt	mig	av	
mitt	gehör.	Att	använda	mallen	minimerade	ju	risken	att	spela	fel,	men	att	använda	den	
alltför	mycket	gör	ju	inte	att	jag	blir	bättre	på	att	transponera	på	gehör.				
	
Att	kunskap	transformeras	på	olika	sätt	är	något	Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009)	
beskriver,	och	det	är	också	något	jag	känner	igen	här	från	min	egen	lärandeprocess	un-
der	detta	arbetes	gång.	Kempe	och	West	(2010)	beskriver	att	multimodal	representation	
används	i	all	kommunikation	eftersom	fler	resurser	vanligtvis	används	samtidigt.	Under	
transformationscykel	1a	menar	jag	att	jag	skapar	just	en	multimodal	representation	av	
låten	när	jag	använder	mig	av	de	olika	semiotiska	resurserna	som	jag	beskriver	i	resul-
tatkapitlet.	Denna	multimodala	representation	kan	också	betraktas	som	ett	resultat	av	
olika	resurser	i	samverkan	som	ger	upphov	till	min	förståelse	för	flera	olika	resurser.	En	
hierarki	föreligger	i	detta	fall	bland	dessa	resurser	genom	vilken	grad	de	utgör	en	del	av	
den	totala	representationen.	Jag	tror	dock	inte	att	antalet	resurser	och	hierarkin	mellan	
dem	påverkas	av	till	exempel	iscensättningens	utformning	i	nämnvärd	utsträckning.	När	
jag	transkriberar	används	mina	resurser	främst	på	ett	omedvetet	sätt,	men	när	jag	repe-
terar	väljer	jag	att	mer	medvetet	fokusera	på	den	klingade	musiken	med	hjälp	av	hörseln	
som	resurs,	varpå	den	då	framför	allt	representeras	som	ett	klingade	fenomen.	En	slut-
sats	är	att	det	jag	fokuserar	på	också	styr	över	vilken	resurs	som	blir	mest	framträdande.		
	
Under	transformationscykel	1b	transponerar	jag	låten	till	fler	tonarter	med	hjälp	av	
olika	semiotiska	resurser.	Enligt	Kempe	och	West	(2010)	kan	en	resurs	innehålla	just	
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fler	semiotiska	resurser.	Ett	exempel	är	hur	min	representation	av	låten	transformeras	
när	den	transponeras	till	olika	tonarter	under	transformationscykel	1b.	Detta	sker	ge-
nom	att	den	då	består	av	fler,	och	emellanåt	andra,	resurser	än	tidigare.	När	jag	transpo-
nerar	uppstår	det	t	ex	en	dubbel	visuell	representation	där	två	olika	resurser	säger	
samma	sak	fast	på	olika	sätt.	Dels	ser	jag	mina	händer	som	spelar	den	klingande	musi-
ken	och	dels	ser	jag	samtidigt	en	bild	av	den	mall	som	för	mitt	inre	säger	något	om	det	
förhållande	som	finns	mellan	de	olika	ackorden.		
	
Under	mitt	arbete	har	jag	nu	lyft	fram	olika	typer	av	semiotiska	resurser	som	använts	
vid	transkribering	och	transponering.	De	semiotiska	resurserna	som	sammanställts	i	
figur	1	och	2,	och	som	visar	hur	min	representation	av	låten	transformerats,	har	också	
presenterats.	Intressant	är	att	de	två	cyklerna	1a	och	1b	här	bör	ses	som	variationer	av	
en	och	samma	cykel	vilket	Selander	och	Svärdemo-Åberg	(2009)	också	påpekar.	I	före-
liggande	arbete	menar	jag	alltså	att	transformationens	första	cykel	upprepas	många	
gånger.		

5.1.2	Strategier	för	transponering		
Den	litteratur	som	jag	har	hittat	inom	mitt	område	beskriver	olika	strategier	för	trans-
ponering.	Att	jag	analyserar	melodin	utifrån	de	skalsteg	den	består	av	är	lik	den	strategi	
som	Baker	(1996)	beskriver	för	transponering	med	skillnaden	att	jag	inte	använde	mig	
av	sång	för	att	memorera	melodier.	Dessutom	analyserade	jag	melodin	till	en	början	en-
bart	när	jag	behövde.	Jag	gjorde	en	helhetsanalys	av	melodin	när	jag	hade	transponerat	
den	till	ett	par	tonarter,	till	skillnad	ifrån	Baker	som	förespråkar	en	sådan	helhetsanalys	
innan	transponeringen	påbörjas.	Roine	Jansson	(2007)	skriver	också	om	transponering	
utifrån	skalsteg	och	att	se	melodins	rörelser	i	ett	större	sammanhang	i	form	av	de	gester,	
sekvenser	och	intervallsprång	som	melodin	består	av.	Att	se	melodins	gestik	på	detta	
sätt	har	hjälpt	mig	att	lättare	höra	tonernas	relation	till	varandra	och	därmed	transpo-
nera	hela	fraser,	snarare	än	en	ton	i	taget.	
	
I	den	forskning	jag	har	hittat	om	transponering	skriver	Deutsch	(1999)	att	melodins	vi-
suella	form	uppfattas	på	samma	sätt	om	den	förflyttas	till	en	annan	del	av	bildfältet,	
alltså	om	melodin	spelas	i	en	annan	del	av	den	skala	den	består	av.	Då	jag	ser	en	bild	av	
melodin	i	mitt	inre	används	denna	bild	som	guide	när	jag	lyssnar	mig	fram	vid	transpo-
neringen.	Den	visuella	representationen	blir	därmed	viktigare	än	jag	tidigare	trodde.	
Mina	felspelningar	när	melodin	transponeras	är	ofta	inom	en	ters.	Jag	spelar	sällan	fel	i	
fråga	om	melodins	uppåt	eller	nedåtgående	riktning,	då	de	visuella	och	taktila	resurser-
na	vägleder	mig	om	melodin	går	upp	eller	ner.	Deutsch	skriver	om	två	faktorer	som	på-
verkar	hur	lik	en	transponerad	melodi	uppfattas	originalet.	Den	ena	faktorn	är	avståndet	
mellan	tonarterna,	där	min	första	transponering	var	en	liten	ters	upp	från	A-dur	till	C-
dur.	Den	andra	faktorn	är	enligt	Deutsch	tonavståndstånd	mellan	tonarterna,	vilket	
skulle	göra	att	melodierna	från	A-dur	till	C-dur	skulle	uppfattas	som	lika.	Å	andra	sidan	
är	avståndet	mellan	A-dur	och	C-dur	som	tonarter	desto	större	vilket	gör	att	melodierna	
enligt	Deutsch	uppfattas	som	olika.			
				

5.2	Egna	reflektioner	
Genom	det	här	arbetet	har	jag	insett	att	ett	bra	gehör	kan	underlätta	transponeringen.	
Att	jag	transkriberar	låten	istället	för	att	lära	mig	den	utifrån	en	notbild	tror	jag	under-
lättar	transponeringen	ur	ett	gehörsperspektiv.	Då	jag	i	transformationscykel	1b	arbe-
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tade	med	dubbel	visuell	representation	hade	inlärningen	utifrån	mycket	väl	kunnat	gett	
upphov	till	en	trippel	visuell	representation,	d.v.s.	en	bild	i	mitt	inre	på	mina	händer,	min	
mall	och	notbilden.	Att	jag	gjorde	min	mall	utifrån	en	helhetsanalys	av	låten	när	jag	hade	
börjat	transponera	tror	jag	var	ett	misstag.	Om	jag	istället	hade	gjort	den	parallellt	med	
transkriberingen	hade	jag	memorerat	den	lättare	då	jag	hade	synliggjort	låtens	struk-
turer	ifrån	början.	Istället	försökte	jag	med	hjälp	av	mitt	gehör	lyssna	fram	musiken	vid	
transponeringen	och	samtidigt	försökte	jag	befästa	min	mall.	Jag	finner	det	intressant	
hur	min	mall	till	slut	utformades.	För	min	del	var	det	viktigt	att	relatera	låtens	olika	de-
lar	som	går	i	olika	tonarter	till	en	gemensam	tonika	i	den	tonarten	som	jag	skulle	trans-
ponera	låten	till.	Om	min	mall	istället	hade	beskrivit	avståndet	mellan	alla	ackord	i	låten	
med	hjälp	av	ett	uppåt-	eller	nedåtgående	intervall	utan	förankring	i	olika	tonarter	inom	
låten	hade	det	varit	svårt	att	hitta	tillbaka	till	min	mall	om	jag	skulle	spela	fel	ackord.	
Innan	den	här	studien	påbörjades	hade	jag	som	pianist	gärna	haft	tillgång	ett	hjälpmedel	
som	transponerade	åt	mig.		Något	som	motsvaras	av	en	capo21	som	gitarrister	använder	
för	att	transponera.	Istället	har	jag	efter	denna	studie	slutat	önska	efter	en	slags	capo	
och	insett	att	jag	har	potential	att	utveckla	min	förmåga	att	transponera	på	egen	hand.	
Jag	kommer	att	fortsätta	träna	transponering	för	att	utveckla	mitt	gehör	och	göra	mig	
bekväm	att	spela	i	alla	tonarter.	På	längre	sikt	vore	det	intressant	att	se	om	de	positiva	
effekter	av	transponering	som	Levine	(1989)	och	Austin	(2012,	22	juni)	skriver	om	
skulle	påvisas	i	mitt	jazzpianospel.		
			

5.3	Arbetets	betydelse	
Detta	arbete	har	betytt	mycket	för	min	musikaliska	utveckling	då	jag	fått	djupare	insik-
ter	om	vilka	resurser	jag	använder	vid	transkribering	och	transponering.	
Det	var	givande	att	fördjupa	mig	inom	ämnet	transponering	som	är	ett	relativt	smalt	
ämnesområde	inom	musik	och	i	mitt	arbete	har	jag	fått	syn	på	den	komplexitet	som	
finns	i	ett	relativt	smalt	ämne.	Tidigare	trodde	jag	att	transponering	var	något	som	man	
bara	gjorde	och	blev	bättre	på,	men	nu	har	jag	insett	vilka	tänkbara	strategier	som	finns	
att	tillgå.	I	min	kommande	lärarroll	kommer	jag	möta	situationer	där	antingen	jag	själv	
eller	mina	elever	kommer	att	behöva	transponera	musik.	Då	kommer	jag	vara	mer	för-
bered	efter	det	här	arbetet.	Även	om	jag	behöver	mer	träning	inom	området	för	att	få	ett	
önskat	flöde	när	jag	transponerar	har	jag	ändå	lagt	en	bra	grund	för	fortsatt	övning.	Utö-
ver	kunskap	om	transponering	har	jag	lärt	mig	mycket	om	hur	musik	kan	representeras	
på	olika	sätt	när	det	inte	existerar	någon	notbild.	Denna	kunskap	om	musikens	olika	re-
presentationer	och	de	resurser	som	kan	förekomma	ser	jag	som	mycket	användbart	för	
en	musiklärare	i	olika	sammanhang.	
	

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Mitt	arbete	har	handlat	om	att	transkribera	och	transponera	en	låt.	Det	skulle	vara	in-
tressant	att	se	min	egen	utveckling	inom	detta	område	ur	ett	längre	tidsperspektiv	då	
jag	transponerar	flera	låtar	där	harmonik	och	melodik	skiljer	sig	åt.	Då	skulle	jag	även	
ges	möjlighet	att	förfina	min	metod	genom	att	testa	mig	fram	vad	som	fungerar	bra	eller	
dåligt	med	den.	I	mitt	arbete	hittade	jag	på	en	musikteoretisk	mall	som	används	för	att	
underlätta	transponeringen.	Denna	mall	konstruerades	i	stunden	utifrån	mitt	studieob-
                                                
21 Capo:	Förkortning	för	capo	d'astro	som	är	en	slags	klämma	som	placeras	på	en	gitarrhals	för	att	göra	
strängarna	kortare	varpå	tonart	höjs.		
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jekt.	Att	vidareutveckla	denna	mall	som	en	komplett	metod	så	att	den	kan	appliceras	på	
olika	typer	av	låtar	vore	ett	en	tänkbar	fortsättning	på	detta	arbete.	Den	skulle	då	rikta	
sig	till	improvisationsstudenter	och	samtidigt	kunna	användas	som	metod	för	att	memo-
rera	låtar	och	strukturera	jazzmusik	på	olika	sätt.			
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