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Sammanfattning	  	  
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Författare:	  David	  Mattsson	  	  
Termin	  och	  år:	  Vår	  2017	  	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Lia	  Lonnert	  	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  identifiera	  och	  beskriva	  tillvägagångssätt	  för	  att	  via	  gehör	  lära	  sig	  
spela	  låtar	  ur	  en	  tradition	  baserad	  på	  västerländsk	  nutida	  musik	  och	  improvisationsmusik.	  
Studiens	  frågeställningar	  handlar	  hur	  tillvägagångssätt	  designas	  och	  vilka	  semiotiska	  resur-‐
ser	  som	  används	  för	  att	  lära	  sig	  en	  låt	  på	  gehör	  med	  fokus	  på	  ackord,	  melodi	  och	  solo	  samt	  
hur	  transformationen	  från	  inspelad	  låt	  till	  eget	  spel	  sker.	  Den	  valda	  teoretiska	  utgångspunk-‐
ten	  utgörs	  av	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  används	  för	  att	  analysera	  och	  
synliggöra	  mitt	  lärande	  på	  gehör.	  För	  att	  dokumentera	  min	  egen	  gestaltande	  lärandeprocess	  
använder	  jag	  videoinspelning	  och	  loggbok	  som	  metoder.	  Resultatdelen	  inleds	  med	  en	  be-‐
skrivning	  av	  min	  övergripande	  lärandeprocess.	  Sedan	  presenteras	  de	  semiotiska	  resurser	  
jag	  har	  använt	  och	  hur	  de	  används.	  Dessa	  presenteras	  i	  teman	  som	  berör	  processen	  från	  in-‐
spelning	  till	  röst	  till	  spel,	  från	  inspelning	  direkt	  till	  spel,	  från	  inspelning	  till	  skrift	  till	  spel,	  
från	  inspelning	  till	  spel	  via	  teknisk	  hjälp	  och	  till	  sist	  från	  inspelning	  till	  visuella	  bilder	  till	  
spel.	  Slutligen	  knyter	  jag	  resultatet	  till	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur	  genom	  att	  diskutera	  
mitt	  lärande	  utifrån	  teman	  som	  berör	  förutsättningar	  för	  lärande	  på	  gehör,	  skapandet	  och	  
användandet	  av	  minnen.	  
	  
Nyckelord:	  gehör,	  förutsättningar,	  semiotiska	  resurser,	  röst,	  gitarr,	  designteoretiskt	  per-‐
spektiv	  	  
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Abstract	  	  
	  
Degree	  Project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  To	  performe	  what	  I	  perceive.	  A	  observational	  study	  about	  learning	  by	  ear	  
Author:	  David	  Mattsson	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2017	  	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Lia	  Lonnert	  
	  
The	  purpose	  with	  this	  study	  is	  to	  identify	  and	  explain	  ways	  to	  learn	  tunes	  from	  a	  tradi-‐
tion	  of	  western	  contemporary	  music	  and	  improvisational	  music	  by	  ear.	  The	  questions	  in	  
the	  study	  are	  about	  how	  ways	  are	  designed	  and	  what	  semiotic	  modes	  are	  used	  to	  learn	  a	  
tune	  with	  a	  focus	  on	  chords,	  melody	  and	  solo	  and	  also	  how	  the	  transformation	  from	  re-‐
cording	  to	  playing	  happens.	  The	  chosen	  theoretical	  point	  of	  departure	  is	  a	  design	  theo-‐
retic	  perspective	  on	  learning	  and	  is	  used	  to	  analyse	  and	  make	  the	  learning	  process	  by	  
ear	  visible.	  To	  document	  my	  own	  formative	  learning	  process	  I	  used	  video	  recording	  and	  
logbook	  as	  methods.	  The	  result	  begins	  with	  an	  overall	  explanation	  about	  my	  learning	  
process.	  After	  that	  the	  semiotic	  modes	  I	  used	  is	  presented	  and	  how	  they	  where	  used.	  All	  
this	  I	  presented	  in	  themes	  witch	  all	  has	  to	  do	  with	  the	  process	  from	  recording	  to	  voice	  
play,	  from	  recording	  directly	  to	  play,	  from	  recording	  to	  writing	  to	  play,	  from	  recording	  
to	  play	  with	  technical	  help	  and	  at	  last	  from	  recording	  to	  visual	  pictures	  to	  play.	  At	  the	  
end,	  I	  connect	  the	  results	  to	  previous	  research	  and	  literature	  in	  a	  discussion	  with	  two	  
themes	  on	  conditions	  for	  learning	  by	  ear	  and	  the	  making	  and	  using	  of	  memories.	  	  
	  
Keywords:	  Learning	  by	  ear,	  conditions,	  semiotic	  modes,	  voice,	  guitar,	  design	  theoretic	  
perspective.	  	  	  	  
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Förord	  	  
Först	  vill	  jag	  tacka	  mig	  själv	  eftersom	  jag	  har	  lyckats	  genomföra	  detta	  arbete	  självstän-‐
digt.	  Jag	  vill	  också	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
som	  gett	  många	  synpunkter	  och	  hjälpt	  mig	  slutföra	  arbetet.	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  först	  bakgrund	  till	  mitt	  intresse	  för	  undersökningen.	  Här	  pre-‐
senteras	  även	  min	  intention	  för	  undersökningen	  samt	  det	  syfte	  och	  de	  forskningsfrågor	  
som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet	  
	  	  

1.1	  Inledande	  text	  	  
För	  mig	  har	  gehör	  under	  lång	  tid	  varit	  ett	  sekundärt	  verktyg	  att	  lära	  mig	  musik	  på.	  Till	  
stor	  del	  har	  övning	  och	  lärande	  på	  mitt	  instrument	  istället	  skett	  genom	  notläsning	  utan	  
en	  medveten	  koppling	  till	  gehör.	  Jag	  kommer	  å	  andra	  sidan	  ihåg	  att	  jag	  som	  yngre	  ofta	  
förlitade	  mig	  på	  att	  lära	  mig	  min	  läxa	  på	  gehör	  under	  lektionen.	  Jag	  tittade	  egentligen	  
mest	  på	  vad	  min	  lärare	  gjorde	  än	  i	  noterna	  och	  jag	  är	  ganska	  säker	  på	  att	  detta	  beteende	  
starkt	  fann	  sig	  i	  att	  egentligen	  bara	  härma.	  Och	  med	  att	  härma	  menar	  jag	  att	  kopiera	  lä-‐
raren	  utan	  någon	  vidare	  reflektion	  om	  vad	  jag	  spelade.	  Just	  att	  inte	  reflektera	  och	  vara	  
omedveten	  om	  vad	  jag	  faktiskt	  gör	  är	  ett	  beteende	  som	  följt	  med	  mig.	  Jag	  har	  med	  andra	  
ord	  istället	  övat	  och	  musicerat	  med	  någon	  typ	  av	  tillit	  på	  min	  intuition	  vilket	  i	  min	  var-‐
dagliga	  musiska	  situation	  inte	  längre	  funkar.	  Under	  de	  senare	  åren	  av	  min	  studietid	  har	  
jag	  insett	  att	  jag	  måste	  vara	  väldigt	  aktivt	  tänkande	  i	  mitt	  musicerande	  för	  att	  utvecklas	  
till	  att	  bli	  den	  musikern	  och	  läraren	  jag	  vill	  och	  kan	  bli.	  	  	  
	  
Ända	  sedan	  jag	  var	  liten	  har	  jag	  mest	  spelat	  musik	  efter	  noter.	  Musiken	  har	  kommit	  ifrån	  
en	  nutida	  och	  klassisk	  musiktradition	  där	  mina	  lärare	  mest	  undervisat	  utifrån	  hur	  trad-‐
itionen	  oftast	  sett	  och	  ser	  ut,	  genom	  noter	  som	  förlaga.	  Att	  säga	  att	  det	  är	  därför	  gehör	  
för	  klassiska	  musiker	  oftast	  kommer	  i	  andra	  hand	  och	  i	  någon	  mening	  blir	  lidande	  vore	  
kanske	  inte	  rättvist	  då	  det	  finns	  klassiska	  musiker	  med	  utmärkt	  gehör.	  Min	  upplevelse	  
av	  min	  studietid	  är	  dock	  än	  så	  länge	  att	  jag	  liksom	  många	  likasinnade,	  det	  vill	  säga	  klas-‐
siska	  musikanter,	  inte	  har	  visat	  intresse	  för	  gehör	  generellt	  och	  gehörsspel	  och	  därmed	  
inte	  tränat	  sitt	  gehör.	  Det	  är	  kanske	  just	  intresse	  och	  passion	  som	  är	  nyckelspelaren	  och	  
att	  jag	  inte	  känt	  att	  jag	  haft	  det	  som	  så	  säga	  satt	  en	  käpp	  i	  hjulet	  för	  mina	  gehörskun-‐
skaper	  och	  inte	  musicerandet	  av	  en	  viss	  genre.	  
	  
De	  senare	  åren	  har	  jag,	  utan	  att	  tappa	  intresse	  för	  den	  klassiska	  musiktraditionen,	  mer	  
intresserat	  mig	  för	  västerländsk	  nutida	  musik	  och	  improvisationsmusik	  som	  utan	  att	  
överdriva	  har	  en	  mycket	  starkare	  gehörsbaserad	  tradition.	  En	  stor	  del	  av	  mitt	  ”nya”	  in-‐
tresse	  har	  sin	  bakgrund	  i	  att	  jag	  började	  spela	  gitarr	  och	  elgitarr	  senare	  i	  livet	  och	  hit-‐
tade	  då	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  mer	  in	  i	  gehörstraderad	  musik.	  I	  och	  med	  mitt	  ökade	  in-‐
tresse	  för	  exempelvis	  improvisationsmusik	  har	  även	  intresset	  för	  vad	  gehör	  kan	  inne-‐
bära	  ökat	  och	  insikten	  i	  värdet	  av	  ett	  gott	  gehör	  ökat	  oavsett	  vilken	  genre	  jag	  spelar.	  För	  
mig	  har	  gehör	  alltså	  blivit	  en	  allt	  viktigare	  del	  i	  mitt	  musicerande	  både	  utan	  och	  med	  
noter	  som	  förlaga.	  Gehör	  är	  för	  mig	  här	  en	  gemensam	  nämnare,	  vilket	  även	  belyses	  i	  föl-‐
jande	  citat	  av	  Per-‐Olov	  Berndalen:	  
	  

Man	  kan	  se	  det	  som	  två	  sidor	  av	  samma	  mynt:	  När	  man	  plankar	  lyssnar	  man	  
och	  sätter	  etikett	  på	  det	  man	  hör.	  När	  man	  läser	  noter	  försöker	  man	  höra	  det	  
man	  ser	  inne	  i	  huvudet.	  Jämför	  med	  att	  skriva	  och	  läsa	  en	  text.	  Exempel:	  Flick-‐
vännen	  säger	  till	  dig	  vad	  du	  ska	  handla	  och	  du	  antecknar	  för	  att	  komma	  ihåg.	  I	  
affären	  skickar	  hon	  ett	  sms	  där	  du	  läser	  att	  du	  också	  ska	  köpa	  potatis.	  
(Lektion	  Per-‐Olov	  Berndalen,	  personlig	  kommunikation	  15	  december	  2016).	  	  

	  
Med	  ovanstående	  citat	  menar	  Berndalen	  att	  när	  en	  musiker	  plankar	  (se	  2.1.1)	  musik	  
sätter	  hen	  etikett	  på	  det	  som	  hörs,	  och	  vid	  notläsning	  försöker	  musikern	  höra	  det	  som	  
ska	  spelas	  likt	  en	  mental	  auditiv	  förlaga	  för	  att	  sedan	  bekräfta	  det	  genom	  spel	  på	  sitt	  in-‐
strument.	  Schleuter	  (1997)	  och	  Johansson	  (2002)	  skriver	  att	  dessa	  tankar	  skulle	  kunna	  
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tas	  så	  långt	  att	  det	  går	  att	  hävda	  att	  gehör	  är	  nödvändigt	  för	  att	  spela	  en	  notbild	  musika-‐
liskt	  och	  med	  känsla.	  Vidare	  beskriver	  Schleuter	  (1997)	  och	  Johansson	  (2002)	  att	  utan	  
gehöret	  är	  notbilden	  bara	  fingersättningstecken	  och	  att	  musikern	  inte	  medvetet	  kan	  
presentera	  det	  som	  står	  i	  notbilden	  för	  en	  publik	  utan	  att	  vara	  förberedd	  på	  vad	  som	  
kommer	  att	  hända.	  Enligt	  Baker	  och	  Green	  (2013)	  är	  gehör	  dessutom	  extra	  viktigt	  för	  en	  
musiker	  som	  ska	  sjunga	  en	  notbild,	  även	  om	  sångare	  förstås	  kan	  ha	  en	  känsla	  för	  ton-‐
höjd	  och	  anspänning	  i	  rösten	  –	  de	  är	  alltså	  inte	  bara	  bundna	  till	  gehöret.	  Musiker	  som	  
använder	  gehöret	  när	  de	  spelar	  efter	  noter	  får	  också	  lättare	  att	  känna	  tonarten	  de	  spelar	  
i	  och	  hitta	  tonerna	  de	  ska	  spela	  än	  de	  musiker	  som	  inte	  använder	  gehöret	  i	  särskilt	  hög	  
grad.	  	  
	  
Trots	  mitt	  intresse	  för	  gehör	  har	  jag	  aldrig	  gjort	  någon	  nämnvärd	  analys	  av	  hur	  mitt	  lä-‐
rande	  på	  gehör	  ser	  ut	  eller	  går	  till.	  Tidigare	  har	  jag	  funderat	  på	  hur	  vissa	  kan	  ha	  lättare	  
än	  andra	  för	  att	  lära	  sig	  på	  gehör	  och	  ibland	  tänkt	  att	  det	  bara	  är	  något	  som	  är	  medfött.	  I	  
och	  med	  min	  studietid	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  har	  jag	  fått	  reda	  på	  att	  ett	  gott	  ge-‐
hör	  kan	  grunda	  sig	  i	  att	  ofta	  praktisera	  gehörslärande	  aktiviteter.	  Det	  handlar	  med	  andra	  
ord	  mycket	  om	  träning	  och	  med	  betoning	  på	  medveten	  träning.	  Jag	  har	  i	  och	  med	  det	  
min	  förhoppning	  på	  att	  utveckla	  mitt	  gehör	  försökt	  öva	  med	  mottot	  att	  ”det	  jag	  gör	  
mycket	  blir	  jag	  bättre	  på”.	  Med	  dessa	  ord	  sagda	  har	  jag	  som	  de	  flesta	  andra	  musikstu-‐
denter	  strategier	  för	  att	  lära	  mig	  musik.	  Ändå	  har	  jag	  (liksom	  säkert	  många	  andra)	  aldrig	  
djupare	  analyserat	  vad	  som	  händer	  under	  lärandeprocessen	  av	  en	  låt	  på	  gehör	  vilket	  
kanske	  inte	  är	  så	  konstigt	  då	  det	  mer	  eller	  mindre	  kan	  ses	  som	  något	  självklart.	  
	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Att	  kartlägga	  hur	  mitt	  lärande	  på	  gehör	  sker	  kan	  vara	  svårt,	  det	  skulle	  näst	  intill	  kunna	  vara	  
omöjligt	  att	  få	  syn	  på	  vad	  som	  sker	  under	  en	  sådan	  process.	  En	  förklaring	  till	  att	  jag	  tror	  det	  
är	  att	  denna	  aktivitet	  mycket	  sker	  på	  ett	  mentalt	  plan	  och	  att	  jag	  måste	  söka	  efter	  hur	  olika	  
semiotiska	  resurser,	  som	  inte	  direkt	  är	  synliga,	  används.	  Med	  det	  i	  tanken	  har	  jag	  en	  nyfi-‐
kenhet	  i	  att	  undersöka	  inte	  bara	  det	  som	  påverkar	  mitt	  lärande	  fysiskt	  utan	  också	  på	  en	  
mentalt	  plan.	  Med	  denna	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  hur	  gehöret	  används	  när	  jag	  lär	  mig	  ge-‐
stalta	  musik.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  uppmärksamma	  hur	  jag	  designar	  mitt	  lärande	  av	  en	  låt	  
samt	  hur	  jag	  urskiljer	  och	  löser	  problem	  och	  svårigheter	  som	  uppkommer	  under	  arbetspro-‐
cessen.	  	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  identifiera	  och	  beskriva	  tillvägagångssätt	  för	  att	  via	  gehör	  lära	  sig	  
spela	  musik	  ur	  en	  tradition	  baserad	  på	  västerländsk	  nutida	  musik	  och	  improvisationsmusik	  
på	  elgitarr.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  studien	  kommer	  att	  vara	  utvecklande	  för	  min	  egen	  del	  
och	  för	  andra	  musiklärare.	  Jag	  ser	  den	  här	  studien	  som	  ett	  tillfälle	  att	  kunna	  konkretisera	  
och	  medvetandegöra	  mitt	  lärande	  på	  elgitarr	  via	  gehör.	  Följande	  frågeställningar	  är	  formule-‐
rade	  för	  att	  kunna	  uppnå	  syftet	  med	  studien:	  
	  
1.	  Hur	  designas	  tillvägagångssätt	  och	  vilka	  semiotiska	  resurser	  används	  för	  att	  lära	  sig	  låtar	  
på	  gehör	  med	  fokus	  på	  ackord,	  melodi	  och	  solo?	  
	  
2.	  Hur	  sker	  transformationen	  från	  inspelad	  låt	  till	  eget	  spel?	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  och	  förklaras	  relevanta	  begrepp	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  arbe-‐
tet.	  Vidare	  behandlas	  även	  litteratur	  och	  forskning	  som	  är	  relevant	  för	  det	  valda	  ämnes-‐
området	  samt	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  utgör	  grunden	  för	  detta	  arbete.	  	  	  	  
	  

2.1	  Områdesorientering	  
I	  detta	  delkapitel	  presenteras	  och	  förklaras	  begreppen	  planka,	  gehör	  och	  minne	  i	  relat-‐
ion	  till	  musik.	  Jag	  nämner	  även	  musikaliska	  strukturer	  och	  begrepp	  som	  är	  relevanta	  
beståndsdelar	  i	  musik	  och	  i	  lärande	  på	  gehör.	  Mitt	  val	  av	  litteratur	  och	  begrepp	  har	  valts	  
med	  anledning	  av	  dess	  betydelsefulla	  koppling	  till	  ämnet	  gehör	  och	  dess	  relation	  till	  mitt	  
syfte	  och	  frågeställningar.	  
	  

2.1.1	  Definition	  av	  begreppet	  planka	  
Helgesson	  (2003)	  beskriver	  att	  planka,	  eller	  plagiera,	  hänger	  samman	  med	  att	  imitera	  
eller	  kopiera	  ljud	  som	  ett	  sätt	  att	  lära	  sig.	  Helgesson	  utvecklar	  också	  detta	  via	  följande	  
citat:	  	  

	  
Imitation	  som	  lärandesätt	  innebär	  en	  lång	  rad	  olika	  typer	  av	  läranden,	  vilka	  
alla	  utgår	  ifrån	  den	  gemensamma	  grunden	  att	  vi	  vid	  denna	  inställning	  till	  lä-‐
randet,	  försöker	  efterlikna	  en	  modell	  så	  troget	  som	  möjligt.	  (Helgesson,	  2003	  
s.	  37)	  

	  
Han	  beskriver	  också	  att	  människan	  har	  en	  mycket	  stor	  förmåga	  att	  härma	  andra	  indivi-‐
ders	  beteende	  som	  en	  viktig	  del	  av	  imitationsätt	  för	  lärande.	  Människan	  härmar	  inte	  
bara	  beteenden,	  utan	  vi	  kan	  också	  exempelvis	  imitera	  ljud	  med	  rösten,	  teckna	  av	  objekt	  
från	  omvärlden	  och	  tänka	  på	  samma	  sätt	  som	  andra	  människor.	  
	  
Helgesson	  (2003)	  kopplar	  samman	  plankning	  med	  att	  imitera	  och	  kopiera	  ljud	  men	  be-‐
skriver	  dock	  inte	  vidare	  vad	  en	  plankning	  per	  definition	  är	  och	  hur	  sådan	  aktivitet	  ser	  
ur,	  det	  vill	  säga	  går	  till.	  Enligt	  Per-‐Olov	  Berndalen	  (personlig	  kommunikation,	  10	  april	  
2017)	  kan	  begreppet	  planka	  beskrivas	  som	  en	  aktivitet	  där	  en	  person	  lyssnar	  på	  en	  låt	  
och	  via	  gehör	  antecknar	  det	  hörda	  så	  korrekt	  som	  möjligt.	  Denna	  aktivitet	  ska	  även	  
kunna	  genomföras	  utan	  hjälp	  av	  instrument	  vilket	  betyder	  att	  personen	  som	  plankar	  
inte	  lär	  sig	  låten	  praktiskt	  utan	  bara	  så	  att	  säga	  kopierar	  ner	  låten	  till	  en	  noterad	  förlaga.	  

2.1.2	  Gehör	  
Gehör	  ur	  en	  musikalisk	  mening	  är	  enligt	  Bengtson	  (1976)	  en	  förmåga	  att	  genom	  örat	  
riktigt	  uppfatta	  musikaliska	  strukturer	  och	  kunna	  skildra,	  alltså	  presentera,	  samma	  pro-‐
dukt.	  En	  musikalisk	  struktur	  kan	  exempelvis	  vara	  en	  rytm,	  melodi	  eller	  ackordföljd.	  Hel-‐
gesson	  (2003)	  tar	  även	  upp	  Bengtssons	  uppfattning	  om	  vad	  gehör	  är,	  men	  utvecklar	  det	  
med	  att	  berätta	  att	  den	  information	  vi	  människor	  inhämtar	  med	  sinnesorganen	  öron,	  är	  
den	  medvetna	  delen	  av	  ett	  helt	  system	  av	  färdigheter.	  Detta	  ”system”	  består	  av	  en	  rad	  
”funktioner”	  som	  inte	  helt	  uppenbart	  förknippas	  med	  auditiv	  perception.	  Systemet	  om-‐
fattar	  exempelvis	  minne	  och	  motorik,	  kroppsuppfattning	  inkluderande	  taktil1	  och	  pro-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Taktil	  är	  ett	  ord	  som	  beskriver	  överföring	  av	  information	  eller	  känsla	  vid	  beröring.	  (Nersyste-‐
met.se,	  Det	  normala	  och	  det	  demensdrabbade	  nervsystemet,	  KK-‐Stiftelsen,	  2016)	   
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prioceptorisk2	  känsel,	  vilket	  ingår	  i	  kinestetiska	  sinnen	  som	  registrerar	  kroppens	  balans,	  
hållning	  och	  position.	  Systemet	  innefattar	  även	  spatial	  förmåga,	  det	  vill	  säga	  uppfattning	  
om	  jaget	  i	  förhållande	  till	  ytor,	  längder	  och	  kroppar,	  upplevda	  känslor	  och	  stämningar	  
med	  mera.	  Människan	  använder	  kombinationer	  av	  dessa	  ”yttre”	  stimuli	  och	  ”inre”	  upp-‐
levelser	  vid	  olika	  slags	  gehörsförmågor	  (Helgesson,	  2003).	  Helgesson	  påstår	  att	  det	  san-‐
nolikt	  inte	  går	  att	  bli	  medveten	  om	  och	  beskriva	  de	  flesta	  av	  förmågorna	  som	  används	  
för	  människans	  egen	  gehörsförmåga,	  men	  vi	  kan	  bli	  medvetna	  om	  vissa	  ”ytliga”	  distinkta	  
delar	  av	  gehörsförmågan.	  Dessa	  delar	  är	  exempelvis	  relativt	  gehör	  som	  kan	  förklaras	  
som	  en	  förmåga	  att	  uppfatta	  och	  förstå	  toners	  förhållande	  till	  varandra	  och	  absolut	  ge-‐
hör	  som	  kan	  förklaras	  som	  en	  förmåga	  att	  utan	  referenston	  uppfatta	  och	  kunna	  återge	  
olika	  tonhöjder	  samt	  klangfärgsgehör	  och	  tonhöjdsgehör.	  Helgesson	  (2003)	  beskriver	  
klangfärgsgehör	  och	  tonhöjdsgehör	  som	  två	  skilda	  sätt	  att	  erhålla	  information	  från	  om-‐
världen,	  och	  de	  är	  på	  så	  vis	  två	  olika	  system	  för	  gehör.	  Helgesson	  menar	  också	  att	  klang-‐
färgsgehör	  är	  det	  mest	  utvecklade	  sättet	  hos	  de	  flesta	  människor.	  Det	  ena	  sättet	  att	  upp-‐
leva	  klangfärgsgehör	  på	  är	  genom	  koppling	  till	  associativt	  innehåll.	  Med	  det	  menas	  att	  
uppleva	  klangfärger	  som	  bärare	  av	  betydelser	  så	  som	  känslor	  eller	  händelser,	  vilket	  be-‐
skrivs	  som	  associativt	  klangfärgsgehör.	  Det	  andra	  sättet,	  eller	  uppfattningen,	  är	  konkret	  
klangfärgsgehör	  och	  beskrivs	  av	  Helgesson	  som	  att	  en	  person	  kan	  uppfatta	  de	  delar	  av	  
en	  ton	  som	  utgör	  klangfärgen	  hos	  toner	  eller	  ljud	  genom	  att	  associera	  till	  dess	  specifika	  
karaktär,	  vilket	  påverkas	  av	  bland	  annat	  styrka,	  frekvens	  och	  övertoner.	  	  
	  
Tonhöjdsgehör	  handlar	  om	  att	  uppfatta	  tonhöjder	  och	  kan	  därmed	  ses	  som	  mer	  konkret	  
än	  klangfärgsgehör.	  Helgesson	  (2003)	  beskriver	  vidare	  att	  tonhöjdsgehör	  likt	  klang-‐
färgsgehör	  ändå	  kan	  delas	  in	  i	  konkret	  och	  abstrakt	  lyssnade.	  Vissa	  menar,	  enligt	  Hel-‐
gesson,	  att	  det	  oftast	  är	  svårare	  att	  lära	  sig	  känna	  igen	  tonhöjder	  än	  klangfärger,	  men	  
han	  påstår	  själv	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  separera	  dessa	  två	  gehörsdelar	  när	  en	  individ	  
lyssnar	  på	  musik	  eller	  ljud	  och	  melodier.	  Med	  andra	  ord	  samverkar	  dessa	  två	  gehörsde-‐
lar	  med	  varandra:	  
	  

Om	  man	  intar	  en	  inställning	  som	  är	  typisk	  för	  klangfärgsgehör	  vid	  t.ex.	  impro-‐
visatoriskt	  pianospel	  blir	  resultatet	  inte	  musik	  enligt	  den	  västerländska	  upp-‐
fattningen.	  Melodier,	  av	  det	  slag	  som	  vi	  oftast	  förknippar	  med	  begreppet,	  för-‐
utsätter	  tonhöjdsgehör	  som	  grund.	  Detta	  gäller	  även	  för	  sammanhängande	  
baslinjer,	  sammanhängande	  ackordsprogressioner	  m.m.	  vilka	  är	  typiska	  inslag	  
i	  den	  vanligast	  förekommande	  formen	  av	  västerländsk	  musik	  –	  musik	  inom	  ett	  
tonalt	  idiom.	  Viss	  musik	  i	  traditionerna	  nutida	  konstmusik,	  frijazz	  och	  andra	  
relativt	  ovanliga	  musikstilar,	  kan	  eventuellt	  utföras	  på	  ett	  tillfredsställande	  
sätt	  utifrån	  klangfärgsinställning,	  men	  det	  har	  jag	  svårt	  att	  föreställa	  mig.	  
(Helgesson,	  2003,	  s.	  239)	  

	  
Tonhöjd	  fungerar	  som	  en	  form	  för	  innehållet	  klangfärgen	  och	  utan	  denna	  tonhöjdsform	  i	  
minnet,	  det	  vill	  säga	  föreställningen	  av	  tonen	  eller	  tonerna,	  blir	  den	  inre	  upplevelsen	  av	  
ljud	  väldigt	  svår	  att	  tyda.	  Flertalet	  individer	  kan	  med	  hänsyn	  till	  en	  klangfärgsinställning	  
föreställa	  sig	  en	  låt	  men	  det	  är	  oftast	  en	  allmän,	  det	  vill	  säga	  inte	  fullständig,	  version	  av	  
originalmusiken	  både	  i	  fråga	  om	  tonhöjd	  och	  klangfärg	  skriver	  Helgesson	  (2003).	  
	  
Helgesson	  (2003)	  menar	  att	  forskning	  pekar	  på	  absolut	  och	  relativt	  gehör	  som	  motsatta	  
gehörsförmågor,	  det	  vill	  säga	  mer	  eller	  mindre	  inkompatibla	  med	  varandra.	  En	  person	  
med	  absolut	  gehör	  har	  svårt	  att	  lära	  sig	  relativt	  gehör	  och	  vice	  versa.	  Ett	  vanligt	  argu-‐
ment	  är	  att	  de	  flesta	  personer	  med	  ett	  etablerat	  relativt	  gehör	  har	  en	  allmän	  preferens	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Proprioception	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  de	  essentiella	  receptorer	  i	  hjärnan	  som	  styr	  männi-‐
skans	  medvetna	  och	  omedvetna	  rörelsemönster.	  (Nersystemet.se,	  Det	  normala	  och	  det	  demens-‐
drabbade	  nervsystemet,	  KK-‐Stiftelsen,	  2016)	  
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för	  relationer	  mellan	  tonhöjder	  och	  kan	  på	  grund	  av	  det	  ha	  svårigheter	  att	  lära	  sig	  abso-‐
lut	  gehör.	  Helgessons	  egna	  slutsatser	  lutar	  dock	  mot	  ett	  annat	  håll	  då	  han	  menar	  att	  ab-‐
solut	  gehör	  och	  relativt	  gehör	  är	  delar	  av	  samma	  slags	  gehörsförmåga.	  Helgesson	  menar	  
att	  de	  få	  som	  har	  absolut	  gehör	  har	  ett	  konkret	  minne	  för	  tonhöjd	  som	  lagrats	  i	  lång-‐
tidsminnet,	  det	  vill	  säga	  personen	  minns	  toner	  med	  dess	  exakta	  tonhöjd	  utan	  jämförelse	  
mot	  referenston.	  Absolut	  gehör	  kopplas	  till	  det	  konkreta	  tonhöjdsgehöret.	  Den	  som	  i	  sin	  
tur	  behärskar	  relativt	  gehör	  har	  skaffat	  sig	  en	  förståelse	  för	  toners	  förhållande	  till	  
varandra	  och	  kan	  exempelvis	  avgöra	  avståndet	  mellan	  toner.	  På	  så	  sätt	  kan	  personen	  
avgöra	  vilket	  intervall	  toner	  har	  i	  ackord,	  melodier,	  skalor	  och	  baslinjer	  med	  mera.	  Det	  
relativa	  gehöret	  är	  en	  blandning	  av	  både	  klangfärgsgehör	  och	  tonhöjdsgehör.	  Relativt	  
gehör	  utgår	  också	  dels	  från	  korttidsminnet	  men	  också,	  likt	  absolut	  gehör,	  från	  långtids-‐
minnet	  som	  dels	  består	  av	  musikaliska	  strukturer	  som	  personen	  tidigare	  upplevt	  genom	  
lyssnande.	  Vid	  inre	  lyssnande	  hos	  en	  person	  med	  absolut	  gehör	  är	  det	  enligt	  Helgesson	  
vanligt	  att	  det	  uppträder	  någon	  slags	  visuell	  föreställning	  för	  ens	  inre	  bild	  tillsammans	  
med	  mentala	  föreställningar	  av	  ljud.	  Vissa	  individer	  skaffar	  sig	  en	  mental	  karta	  över	  
tonplatser	  eller	  kan	  föreställa	  sig	  färger,	  mönster	  med	  mera	  för	  varje	  enskild	  ton.	  Det	  
finns	  även	  individer	  som	  kopplar	  ljudet	  visuellt	  till	  ett	  instruments	  grepp	  eller	  tangent	  
vid	  lyssning.	  Att	  koppla	  ljud	  till	  instrumentfattning,	  det	  vill	  säga	  hur	  musikern	  exempel-‐
vis	  trycker,	  knäpper	  på	  och	  blåser	  i	  instrumentet	  är	  förmodligen	  mest	  vanligt	  för	  indivi-‐
der	  som	  inte	  har	  ett	  helt	  automatiserat	  absolut	  gehör.	  Den	  allmänna	  uppfattningen	  vad	  
Helgesson	  menar	  är	  att	  det	  relativa	  gehöret	  är	  en	  viktigare	  gehörsförmåga	  än	  absolut	  
gehör	  om	  han	  skulle	  få	  välja	  det	  ena	  före	  det	  andra.	  Att	  utveckla	  ett	  relativt	  gehör	  av	  
olika	  grad	  gör	  de	  flesta	  människor,	  men	  utvecklandet	  av	  absolut	  gehör	  är	  betydligt	  mer	  
sällsynt.	  Helgesson	  menar	  även	  att	  människan	  kan	  utveckla	  både	  absolut	  gehör	  och	  rela-‐
tivt	  gehör	  och	  tillsammans	  blir	  det	  väldigt	  värdefulla.	  	  
	  
Enligt	  Bengtson	  (1976)	  uppenbarar	  sig	  gehör	  som	  urskiljnings-‐,	  identifierings-‐	  och	  re-‐
produktionsförmåga,	  men	  han	  menar	  att	  det	  också	  finns	  anledning	  att	  dela	  och	  skilja	  på	  
två	  olika	  huvudtyper	  eller	  situationer,	  beroende	  på	  hur	  inlärningen	  går	  till	  och	  på	  hur	  
mycket	  av	  medvetet	  kognitiva	  moment	  som	  ingår	  under	  gehörsprocessen.	  Den	  första	  
typen	  beskrivs	  som	  en	  gehörstradition	  som	  är	  vanlig	  inom	  exempelvis	  folkmusik	  och	  
populärmusikgenrer.	  Utmärkande	  för	  detta	  slags	  gehör	  är	  att	  det	  har	  utvecklats	  utan	  
stöd	  av	  reproducering	  via	  notering.	  I	  stället	  har	  musikern	  kunnat	  reproducera	  en	  viss	  
repertoar	  stilenligt	  genom	  personlig	  kontakt,	  det	  vill	  säga	  genom	  att	  lyssna	  och	  ta	  efter	  
en	  annan	  musiker.	  Personen	  som	  lär	  sig	  och	  framför	  reproduktionen	  spelar	  med	  hänsyn	  
till	  musikaliskt	  språk	  och	  dialekt.	  Gehör	  som	  används	  på	  sådant	  sätt	  behöver	  inte	  nöd-‐
vändigtvis	  vara	  kopplat	  till	  medvetna	  kunskapsmoment	  ingående	  i	  musiklära	  eller	  mu-‐
sikteoretiska	  grunder.	  Det	  grundar	  sig	  i	  stället	  på	  lyhördhet	  för	  alla	  enskildheter	  i	  musi-‐
ken	  så	  som	  stil,	  dialekt,	  speciella	  intervall,	  intonationsegenheter,	  rytmiska	  egenheter,	  
klangfärgskaraktär	  med	  mera.	  Den	  andra	  huvudtypen	  beskriver	  Bengtson	  kort	  som	  
medveten	  inlärning	  och	  träning	  via	  ett	  förråd	  av	  systematiserade	  och	  namngivna	  ele-‐
ment	  inom	  gehörslära	  så	  som	  noter	  och	  ackordsanalys.	  En	  olikhet	  mellan	  de	  två	  typerna	  
är	  enligt	  Bengtson	  att	  typ	  två	  till	  skillnad	  från	  typ	  ett	  öppnar	  vägar	  till	  flera	  musikstilar	  
och	  repertoarer.	  Anledningen	  är	  enligt	  Bengtson	  att	  typ	  två	  inte	  är	  knutet	  till	  en	  persons	  
relation	  till	  en	  viss	  repertoar,	  stil	  och	  dialekt	  som	  personen	  är	  förtrogen	  med	  och	  som	  
nämnt	  inte	  förlitar	  sig	  på	  reproducering	  via	  notering.	  Om	  en	  person	  som	  förlitar	  sig	  mest	  
på	  gehörstyp	  ett	  också	  tillägnar	  sig	  teoretiska	  kunskaper	  av	  typ	  två,	  speciellt	  notläsning,	  
kan	  då	  vägen	  öppna	  sig	  för	  en	  bredare	  repertoar.	  
	  

2.1.3	  Minne	  i	  relation	  till	  musik	  
Liljestam	  (1997)	  skriver	  om	  olika	  typer	  av	  minne	  som	  är	  aktiva	  vid	  inlärning	  av	  musik.	  
Han	  beskriver	  vidare	  att	  både	  gehörsmusiker	  och	  mer	  notbundna	  musiker	  använder	  
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fyra	  eller	  fem	  olika	  sätt	  för	  att	  minnas	  musik:	  auditivt,	  visuellt,	  taktilmotoriskt	  och	  ver-‐
balt.	  Dessa	  minnen	  fungerar	  i	  kombination	  med	  varandra	  när	  vi	  lär	  oss	  ett	  musikstycke.	  
Auditivt	  minne	  innebär	  enligt	  Liljestam	  att	  med	  hörselns	  hjälp	  ta	  in	  musiken	  och	  komma	  
ihåg	  vad	  som	  hörts	  för	  att	  sedan	  kunna	  återskapa	  den	  med	  hjälp	  av	  sitt	  instrument.	  Visu-‐
ellt	  minne	  innebär	  att	  en	  person	  minns	  hur	  det	  exempelvis	  ser	  ut	  i	  en	  notbild	  eller	  på	  ett	  
instrument	  när	  melodier,	  ackord	  eller	  en	  skala	  spelas.	  En	  melodi	  eller	  ackord	  blir	  så	  att	  
säga	  mönster	  av	  exempelvis	  hand	  och	  fingerpositioner.	  Visuella	  minnen	  kan	  beskrivas	  
enligt	  Liljestam	  som	  gestalter,	  former	  eller	  mönster	  i	  grepptabeller	  för	  olika	  instrument,	  
och	  även	  en	  tabulatur	  skulle	  kunna	  ses	  som	  en	  typ	  av	  visuellt	  minne.	  Taktila	  och	  moto-‐
riska	  minnen	  gör	  att	  musikern	  minns	  hur	  det	  känns	  att	  spela.	  Ett	  ackord	  eller	  en	  melodi	  
blir	  till	  en	  följd	  av	  rörelser	  som	  lagrats	  i	  muskelminnen.	  Både	  ackord	  och	  melodi	  kan	  
vara	  minne	  utifrån	  visuell	  gestalt	  och	  som	  taktil-‐motorisk	  gestalt.	  Liljestam	  menar	  vi-‐
dare	  att	  när	  människan	  lär	  sig	  ett	  instrument	  lär	  hon	  sig	  skalor	  och	  grepp	  som	  fingervä-‐
gar,	  vilket	  programmeras	  in	  i	  hjärnan	  och	  ger	  ramar	  för	  vad	  som	  kan	  spelas	  för	  att	  und-‐
vika	  upprepningar.	  Musik	  som	  spelas	  vars	  mönster	  ligger	  utanför	  dessa	  fingervägar	  kan	  
då	  bli	  svåra	  att	  memorera	  och	  spela.	  Verbalt	  minne	  innebär	  här	  att	  musikern	  ger	  namn	  åt	  
olika	  företeelser	  som	  låtar,	  ackord,	  toner,	  grepp	  och	  exempelvis	  de	  musikteoretiska	  be-‐
greppen	  ackordsanalys	  eller	  steganalys.	  Även	  ljudhärmningar	  av	  exempelvis	  en	  trum-‐
virvel	  kan	  räknas	  in	  här.	  
	  

2.1.4	  Tillvägagångssätt	  för	  och	  ökad	  gehörsmedvetenhet	  
I	  Berndalens	  (u.å.)	  häfte	  Den	  medvetna	  musikanten,	  som	  tillhör	  kursen	  gehör	  på	  Musik-‐
högskolan	  Ingesund,	  beskrivs	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  att	  bli	  gehörsmedveten.	  Här	  
nämns	  värdet	  av	  att	  kunna	  känna	  igen	  och	  beskriva	  ackord,	  känna	  igen	  och	  beskriva	  
ackordsgångar,	  höra	  baston	  och	  baslinjer	  samt	  reagera	  på	  felspelningar	  och	  då	  även	  
kunna	  korrigera.	  Berndalen	  beskriver	  också	  vikten	  av	  att	  kunna	  memorera	  musikaliska	  
strukturer,	  hitta	  rätt	  rytmiska	  karaktärer	  och	  vara	  medveten	  om	  form.	  Vidare	  beskriver	  
han	  tyngden	  i	  att	  känna	  igen	  klangfärg	  på	  instrument	  i	  olika	  register,	  stilar	  och	  genrer	  	  
	  
Bengtson	  (1976)	  skriver	  att	  olika	  förmågor	  att	  uppfatta	  musik,	  som	  relativt	  och	  absolut	  
gehör	  samt	  klang	  -‐och	  tonhöjdsgehör,	  fungerar	  ihop	  med	  varandra	  vid	  vad	  som	  beteck-‐
nas	  som	  strukturlyssning.	  Strukturlyssna	  innebär	  enligt	  Bengtson	  att	  skaffa	  sig	  en	  klar	  
uppfattning	  om	  musikens	  strukturella	  kännetecken	  och	  karaktär	  genom	  direkt	  avlyss-‐
ning.	  För	  en	  mer	  ingående	  diskussion	  om	  gehör	  och	  för	  att	  medvetandegöra	  vad	  som	  
lyssnas	  efter	  i	  musik	  menar	  Bengtson	  att	  det	  blir	  avgörande	  att	  nämna	  olika	  musikaliska	  
parametrar	  och	  strukturer	  som	  intervall,	  tonhöjd,	  melodiska	  och	  harmoniska	  förlopp,	  
ackord	  klangfärger	  och	  rytmer.	  
	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  
I	  detta	  delkapitel	  presenteras	  några	  forskningsarbeten	  som	  belyser	  vilka	  strategier	  
människor	  använder	  sig	  av	  för	  att	  öva	  och	  lära	  sig	  musik	  på	  gehör.	  Strategier	  för	  gehör	  
blir	  intressant	  för	  detta	  arbete	  eftersom	  det	  undersöker	  tillvägagångssätt	  för	  att	  lära	  sig	  
musik	  på	  gehör..	  	  
	  

2.2.1	  Gehörsbaserade	  strategier	  
Ginsborg	  (2004)	  beskriver	  via	  sin	  studie	  hur	  svårt	  det	  kan	  vara	  att	  via	  gehör	  dela	  på	  
skapandet	  av	  mentala	  representationer	  och	  konceptuellt	  minne.	  Studien	  gick	  till	  på	  så	  
vis	  att	  musiker	  och	  ickemusiker	  utsattes	  för	  att	  lyssna	  på	  korta	  folkmusikmelodier	  för	  
att	  sedan	  sjunga	  samma	  melodi	  så	  korrekt	  som	  möjligt	  ur	  minnet	  direkt	  efter	  avlyss-‐
ningen.	  Studien	  visade	  att	  versionerna	  som	  reproducerades	  var	  i	  det	  stora	  hela	  inkor-‐
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rekta	  och	  ofullständiga.	  Det	  studiedeltagarna	  ändå	  lyckades	  bevara	  var	  originalets	  met-‐
riska	  och	  speciellt	  i	  musikernas	  fall	  harmoniska	  struktur.	  Studien	  fastslog	  enligt	  Gins-‐
borg	  att	  människan	  konstruerar	  sitt	  minne	  för	  ett	  specifikt	  stycke	  musik	  utifrån	  tidigare	  
memorerade	  erfarenheter	  av	  musik.	  Det	  studiedeltagarna	  kunde	  reproducera	  av	  melo-‐
dierna	  var	  alltså	  beroende	  av	  vilka	  tidigare	  musikaliska	  strukturer	  de	  hade	  kunskap	  om.	  	  
	  
Johansson	  (2002)	  har	  studerat	  vilka	  strategier	  gehörsspelande	  musik	  använder	  sig	  av	  i	  
rockmusik.	  I	  forskningsstudien	  lät	  han	  musikerna	  lyssna	  på	  ackordsprogressioner	  de	  
aldrig	  hört	  tidigare	  och	  sedan	  spela	  dem	  ur	  minnet.	  I	  analysen	  av	  forskningsmaterialet	  
kom	  han	  fram	  till	  att	  de	  flesta	  av	  musikerna	  använde	  sig	  av	  olika	  gehörsstrategier,	  lis-‐
tening	  strategies,	  och	  strategier	  under	  spelande,	  playing	  strategies.	  Gehörsmässiga	  stra-‐
tegier	  innebar	  att	  lyssna	  efter	  vanliga	  och	  välkända	  harmoniska	  förlopp	  samt	  att	  lyssna	  
på	  instrumentspecifika	  karaktärer	  som	  när	  ackord	  eller	  melodi	  spelas	  på	  öppna	  strängar	  
eller	  inte.	  Deltagarna	  lyssnade	  också	  efter	  vad	  melodin	  och	  basen	  spelade	  för	  att	  kunna	  
härleda	  det	  till	  rätt	  ackord	  och	  vid	  lyssnandet	  efter	  melodi	  visade	  det	  sig	  att	  deltagarna	  
dels	  använde	  låtens	  ackordstoner.	  Ett	  annat	  sätt	  som	  användes	  var	  något	  som	  Johansson	  
beskriver	  som	  instant	  learning,	  det	  vill	  säga	  omedelbar	  inlärning,	  vilket	  beskrivs	  som	  när	  
musiker	  spelar	  något	  vid	  första	  försöket	  för	  att	  sedan	  försöka	  repetera	  det.	  När	  utövaren	  
då	  spelade	  rätt	  fras	  var	  personen	  väldigt	  säker	  på	  sin	  sak	  när	  samma	  parti	  under	  låtens	  
gång	  återkom.	  Utövaren	  kunde	  då	  också	  utifrån	  det	  gå	  vidare	  med	  att	  succesivt	  lära	  sig	  
låtens	  alla	  delar.	  Omedelbar	  inlärning	  yttrade	  sig	  också	  på	  liknande	  sätt	  när	  personerna	  i	  
studien	  lärde	  sig	  en	  fras	  eller	  ett	  ackord	  fel	  och	  upprepar	  det.	  Det	  blev	  med	  andra	  ord	  
omedelbar	  inlärning	  av	  något	  som	  egentligen	  gehörsmässigt	  missuppfattats.	  Det	  blev	  
även	  svårt	  för	  vissa	  av	  de	  deltagare	  som	  lärde	  sig	  fel	  att	  sluta	  upprepa	  misstagen	  även	  
om	  de	  var	  medvetna	  om	  att	  det	  var	  fel	  och	  direkt	  efter	  kunde	  rätta	  sig	  själva.	  Johansson	  
menar	  att	  detta	  visar	  hur	  snabbt	  det	  går	  för	  musiker	  att	  lära	  sig	  repetera	  det	  de	  en	  gång	  
spelat	  oavsett	  om	  det	  är	  rätt	  eller	  en	  felspelning.	  
	  

2.2.2	  Övningsstrategier	  
Jørgensen	  (2004)	  skriver	  om	  vikten	  av	  att	  vara	  medveten	  om	  sina	  övningsstrategier	  för	  
att	  kunna	  utvecklas	  mer	  effektivt:	  
	  
Every	  practitioner	  –	  from	  the	  student	  to	  the	  professional	  musician	  –	  must	  have	  a	  thor-‐
ough	  knowledge	  of	  his	  or	  her	  repertory	  of	  strategies	  and	  must	  be	  able	  to	  control,	  regu-‐
late,	  and	  exploit	  this	  repertory.	  (Jørgensen,	  2004,	  s.	  87)	  

 
  

Enligt	  Jørgensen	  (2004)	  bör	  effektivt	  och	  medvetet	  övande	  ses	  som	  självlärande	  utifrån	  
tre	  punkter:	  planering	  och	  förberedelse	  av	  övning,	  utförande	  av	  övning,	  samt	  observat-‐
ion	  och	  utvärdering	  av	  övning.	  Jørgensen	  hänvisar	  till	  forskning	  där	  har	  det	  framkommit	  
att	  individer	  har	  ganska	  olika	  strategier	  att	  öva	  på	  som	  också	  fungerar	  för	  dem.	  Jørgen-‐
sen	  menar	  dock	  att	  detta	  tillvägagångssätt	  av	  tre	  steg	  ändå	  är	  något	  som	  alla	  kan	  utgå	  
ifrån	  för	  att	  effektivisera	  övandet.	  Han	  tar	  också	  i	  och	  med	  detta	  tillvägagångssätt	  upp	  
övningstid	  som	  starkt	  väsentligt	  i	  förhållande	  till	  övning.	  Många	  musiker	  har	  tendens	  att	  
öva	  många	  timmar	  i	  sträck,	  det	  vill	  säga	  kvantitativ	  övning,	  istället	  för	  många	  kortare	  
pass,	  alltså	  kvalitativ	  övning.	  Effektivt	  övande	  ses	  då	  av	  Jørgensen	  inte	  som	  att	  fylla	  ut	  tid	  
utan	  snarare	  som	  att	  fylla	  ut	  en	  optimal	  summa	  tid	  med	  maximal	  kvalitet	  av	  övande.	  Jør-‐
gensen	  skriver	  att	  för	  att	  musikern	  ska	  bli	  medveten	  om	  sina	  strategier	  bör	  hen	  också	  
observera	  sina	  praktiska	  beteenden.	  Han	  menar	  att	  “practice	  must	  be	  practiced!”	  (Jør-‐
gensen,	  2004,	  s.	  99)	  och	  utövaren	  bör	  observera	  sina	  övningstillfällen	  regelbundet	  med	  
fokus	  på	  en	  eller	  två	  specifika	  funktioner	  I	  taget.	  Vidare	  skriver	  Jørgensen	  att	  utvärde-‐
rande	  av	  sitt	  övande	  och	  att	  reflektera	  över	  sin	  process,	  så	  som	  styrkor	  och	  svagheter,	  är	  
viktigt	  för	  att	  veta	  hur	  nästa	  övningspass	  ska	  utformas.	  
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2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
Det	  teoretiska	  perspektiv	  jag	  i	  den	  här	  studien	  har	  valt	  att	  ha	  som	  grund	  för	  arbetet	  är	  
ett	  designteoretiskt	  perspektiv.	  I	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  finns	  intresse	  för	  hur	  
människan	  designar	  och	  transformerar	  sitt	  lärande.	  Vidare	  finns	  även	  intresse	  för	  hur	  
människan	  kommunicerar	  och	  skapar	  mening	  av	  intryck	  och	  tecken	  från	  hennes	  om-‐
värld	  skriver	  Kempe	  och	  West	  (2010).	  Perspektivet	  kan	  ses	  relevant	  för	  genomförandet	  
av	  föreliggande	  studie	  där	  intresset	  är	  att	  studera	  hur	  inspelad	  musik	  transformeras	  till	  
eget	  spel	  via	  gehöret.	  
	  

2.3.1	  Semiotiska	  resurser	  och	  multimodalitet	  	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  beskriver	  hur	  människan	  under	  historiens	  gång	  har	  skapat	  och	  
använt	  sig	  av	  signaler	  för	  att	  kunna	  kommunicera	  och	  dela	  sina	  upplevelser	  med	  sin	  om-‐
värld.	  Signaler	  har	  med	  tiden	  formats	  till	  olika	  typer	  av	  symboliska	  tecken	  så	  som	  gester,	  
ansiktsuttryck	  eller	  tal.	  Dessa	  tecken	  utvecklas	  i	  relation	  med	  människans	  kommunikat-‐
ion	  till	  sin	  sociala	  omgivning,	  och	  genom	  social	  interaktion	  har	  tecknen	  även	  formats	  till	  
att	  få	  inbördes	  relationer	  av	  symboliska	  teckensystem	  eller	  så	  kallade	  sekundära	  ab-‐
strakta	  symboliska	  system.	  Exempel	  på	  det	  är	  bilder	  eller	  musikens	  skalsystem	  och	  noter.	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  beskriver	  vidare	  hur	  dessa	  sekundära	  symboliska	  system	  kan	  
hjälpa	  människan	  att	  hålla	  kvar	  uppmärksamheten	  kring	  ett	  fenomen	  även	  om	  sinnes-‐
upplevelsen	  tagit	  slut	  eller	  om	  gester	  och	  tal	  inte	  kan	  beskriva	  det	  en	  person	  vill	  fram-‐
föra.	  Människan	  kan	  med	  andra	  ord	  använda	  exempelvis	  anteckningar	  eller	  en	  bild	  för	  
att	  återuppleva	  en	  tidigare	  sinnlig	  erfarenhet	  då	  tecknen	  gör	  det	  möjligt	  att	  associera	  till	  
den	  tidigare	  erfarenheten.	  	  
	  
Utan	  teckensystem	  är	  människan,	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010),	  fången	  i	  sin	  egen	  sub-‐
jektiva	  upplevelse	  av	  tillvaron	  där	  tecken	  har	  blivit	  länken	  mellan	  individen	  och	  omvärl-‐
den.	  Teckensystemen	  benämns	  också	  med	  samlingsnamnet	  semiotiska	  resurser,	  det	  vill	  
säga	  funktionella	  redskap	  i	  människors	  kommunikation.	  Varje	  teckensystem	  kan	  för-‐
medla	  olika	  typer	  av	  information	  för	  mottagaren	  och	  därför	  kan	  handlingar	  och	  tecken-‐
system	  inte	  förstås	  om	  de	  inte	  sätts	  i	  ett	  sammanhang	  av	  olika	  teckensystem	  som	  är	  ak-‐
tiva	  samtidigt.	  Dessa	  system	  kompletterar	  då	  varandra	  och	  det	  kallas	  multimodalitet,	  det	  
vill	  säga	  flera	  teckensystem	  eller	  semiotiska	  resurser	  som	  används	  för	  att	  kommunicera	  
många	  olika	  typer	  av	  mening	  parallellt.	  Kempe	  och	  West	  anser	  att	  all	  kommunikation	  
kan	  betraktas	  som	  multimodal	  och	  utifrån	  ett	  multimodalt	  perspektiv	  kan	  en	  lärandesi-‐
tuation	  i	  musik	  beskrivas	  som	  ett	  nät	  fullt	  av	  olika	  semiotiska	  resurser	  exempelvis	  i	  form	  
av	  musik,	  sång,	  noter	  och	  gester.	  
	  

2.3.2	  Didaktisk	  design	  och	  meningsskapande	  	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  förklarar	  att	  begreppet	  design,	  utifrån	  en	  traditionell	  syn,	  
handlar	  om	  att	  forma	  idéer,	  begrepp	  och	  mönster	  för	  att	  skapa	  en	  ny	  produkt,	  men	  det	  
kan	  också	  betyda	  att	  omskapa	  något	  på	  ett	  nytt	  sätt.	  Ett	  bra	  exempel	  på	  det	  är	  när	  ett	  
företag	  designer	  en	  ny	  prototyp	  av	  en	  cykel	  eller	  en	  bil	  som	  ska	  serieproduceras.	  Design	  
involverar	  även	  kombinationen	  av	  funktion	  och	  estetisk	  aspekt	  så	  som	  vid	  design	  av	  hus,	  
kläder	  och	  andra	  föremål.	  Design	  förändrar	  och	  det	  handlar	  inte	  bara	  om	  yta,	  form	  och	  
estetik.	  Det	  studeras	  som	  en	  sammanvävd	  samling	  av	  smak	  och	  omdöme	  för	  vad	  som,	  ur	  
en	  didaktisk	  mening,	  kan	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  forma	  sociala	  processer	  för	  lä-‐
rande.	  	  
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Designteoretiskt	  perspektiv	  utgår	  enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  ifrån	  socialsemiotik,	  
där	  olika	  typer	  av	  meningsbärande	  signaler	  ses	  som	  semiotiska	  resurser	  utifrån	  hur	  de	  
används,	  organiseras,	  uppfattas	  och	  tolkas	  eller,	  med	  annat	  ord,	  kommuniceras.	  Det	  kan	  
också	  beskrivas	  som	  att	  design	  kan	  vara	  val	  av	  semiotiska	  resurser	  som	  används	  för	  att	  
gestalta	  mening	  i	  en	  aktivitet.	  Valet	  av	  semiotiska	  resurser	  påverkar	  möjligheten	  till	  en	  
meningsskapande	  process	  och	  lärande.	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  menar	  också	  att	  
designbegreppet	  kan	  innebära	  ”sättet	  på	  vilket	  den	  lärande	  formar	  förutsättningar	  för	  
sitt	  lärande”	  (s.	  21).	  Designteorin	  utgår	  även	  från	  att	  lärande	  sker	  genom	  en	  social	  situ-‐
ation.	  Exempel	  på	  det	  är	  ett	  klassrum	  där	  lärande	  och	  kommunikation	  sker	  genom	  att	  
läraren	  med	  hjälp	  av	  olika	  teckensystem	  riktar	  elevens	  uppmärksamhetsfokus	  mot	  vä-‐
sentliga	  delar	  i	  undervisningen	  genom	  en	  designad	  iscensättning.	  Som	  tidigare	  nämnts	  
kan	  det	  exempelvis	  vara	  ord,	  gestik,	  mimik	  eller	  sekundära	  teckensystem	  som	  skrift	  el-‐
ler	  bilder	  som	  kommunikationssätt.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  beskriver	  vidare	  att	  en	  bild	  
eller	  en	  modell	  också	  kan	  vara	  en	  så	  kallad	  kunskapsrepresentation,	  vilka	  beskrivs	  som	  
symboliska	  system	  av	  konstruerad	  information	  i	  form	  av	  bilder	  eller	  språk.	  Exempel	  på	  
det	  är	  musikens	  funktionsanalys,	  notsystem	  eller	  en	  berättelse.	  Syftet	  med	  en	  kunskaps-‐
representation	  är	  att	  skapa	  överblick	  över	  ett	  komplext	  fenomen	  för	  att	  underlätta	  
kommunikation	  utan	  en	  tidigare	  kontakt	  av	  just	  den	  bilden	  eller	  modellen.	  	  	  
	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  skapar	  en	  person	  mening	  i	  en	  inlärningsprocess	  genom	  
att	  transformera,	  det	  vill	  säga	  omvandla,	  tecken	  från	  exempelvis	  en	  lärare	  till	  begriplig	  
information.	  I	  en	  lärandesituation	  sätts	  tecknen	  samman	  till	  meningsfulla	  enheter	  på	  en	  
social,	  kognitiv	  och	  emotionell	  nivå	  för	  att	  personen	  ska	  kunna	  designa	  en	  gestaltning	  av	  
sin	  egen	  förståelse.	  Den	  här	  processen	  beskrivs	  av	  Kempe	  och	  West	  som	  en	  del	  av	  ett	  
socialsemiotiskt	  perspektiv	  inom	  designteorin	  där	  såväl	  den	  som	  använder	  och	  visar	  
fram	  tecken	  som	  den	  som	  tar	  emot	  och	  transformerar	  dem	  ses	  som	  aktiva	  parter	  i	  en	  
meningsskapande	  process.	  Det	  finns	  även	  andra	  aspekter	  som	  kan	  spela	  roll	  i	  själva	  pro-‐
cessen.	  Tempo,	  tidsintervall	  mellan	  uppgifter	  och	  hur	  personen	  positioneras	  i	  rummet	  
kan	  spela	  roll	  för	  meningsskapande	  och	  lärande,	  vilket	  benämns	  som	  semiotisk	  design.	  	  	  
	  

2.3.3	  Design	  av	  lärsekvens	  och	  transformationsprocess	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2010)	  beskriver	  design	  av	  en	  lärsekvens	  utifrån	  en	  modell,	  där	  
lärande	  dels	  handlar	  om	  design	  för	  lärande	  men	  också	  design	  i	  lärande.	  Design	  för	  lä-‐
rande	  beskrivs	  som	  de	  förutsättningar	  som	  skapas	  för	  lärande	  i	  olika	  sammanhang.	  Som	  
exempel	  på	  det	  nämns	  bland	  annat	  (ur	  synvinkeln	  att	  lärsekvensen	  dels	  sker	  i	  en	  skol-‐
miljö)	  lokaler,	  utrustning,	  personal,	  ämnen,	  tidsaspekt	  med	  mera.	  Design	  i	  lärande	  är	  de	  
val	  som	  en	  individ	  gör	  i	  lärandet	  och	  det	  transformationsarbete	  som	  sker.	  Design	  av	  en	  
lärsekvens	  delas	  enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  vidare	  upp	  i	  tre	  steg:	  förutsättningar	  och	  
iscensättning,	  första	  transformationscykeln	  och	  sist	  andra	  transformatonscykeln.	  Förut-‐
sättningar	  handlar	  om	  att	  situationen	  präglas	  av	  rådande	  normer	  i	  miljön	  och	  de	  resur-‐
ser	  som	  erbjuds	  och	  hur	  en	  individ	  orienterar	  sig	  mot	  olika	  företeelser.	  I	  den	  första	  eller	  
primära	  transformationscykeln	  ligger	  fokus	  på	  den	  pågående	  lärprocessen	  och	  beskrivs	  
av	  Rostvall	  och	  Selander	  som	  individens	  sökande	  och	  bearbetande	  av	  information	  och	  
interaktionen.	  Detta	  sker	  exempelvis	  mellan	  individer	  och	  dator	  eller	  student	  och	  kurs-‐
litteratur.	  Individen	  som	  lär	  sig	  är	  mottagare,	  sökande	  och	  skapande,	  det	  vill	  säga	  att	  
lärandet	  inte	  är	  en	  envägskommunikation	  utan	  sker	  genom	  ett	  aktivt	  deltagande.	  Det	  
som	  kan	  synliggöras	  i	  detta	  stadie	  är	  vilka	  resurser	  en	  individ	  använder	  och	  hur	  indivi-‐
den	  samspelar	  med	  sin	  omgivning.	  Vidare	  kan	  det	  beskrivas	  som	  hur	  en	  individ	  designar	  
sin	  väg	  och	  sin	  förståelse	  genom	  de	  erbjudanden	  som	  ges	  och	  hur	  hon	  orienterar	  sig	  i	  de	  
teckenvärldar	  som	  erbjuds.	  Olika	  val	  görs	  där	  olika	  alternativ	  testas	  och	  prövas	  innan	  
transformation	  till	  nya	  representationer	  sker	  och	  en	  egen	  gestaltning	  görs,	  vilket	  leder	  
vidare	  in	  på	  den	  andra,	  eller	  sekundära	  transformationscykeln.	  
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Under	  den	  sekundära	  transformationscykeln,	  förklarar	  Rostvall	  och	  Selander	  (2010),	  
ligger	  fokus	  på	  reflektion,	  och	  här	  presenteras,	  diskuteras	  och	  bedöms	  produkten.	  Frå-‐
gor	  som	  är	  intressanta	  i	  denna	  cykel	  är	  exempelvis	  vad	  som	  gjordes	  ur	  presenterades	  
och	  bedömdes	  hur	  kommunikationen	  skedde,	  det	  vill	  säga	  vilka	  tecken	  som	  användes	  
och	  på	  vilka	  sätt	  de	  användes.	  Även	  fördelar	  och	  nackdelar	  i	  processen	  är	  av	  intresse.	  
Med	  det	  menas	  att	  frågor	  kan	  ställas	  om	  på	  vilka	  sätt	  resurser	  varit	  förutsättning	  eller	  
hinder	  för	  olika	  medvetna	  och	  omedvetna	  val	  av	  kommunikationssätt.	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  metoder	  som	  används	  i	  studien	  samt	  på	  vilket	  sätt	  studien	  
är	  utformad	  och	  bearbetad.	  Här	  kommer	  studiens	  tillförlitlighet	  att	  belysas	  samt	  vilka	  
för-‐	  och	  nackdelar	  det	  kan	  finnas	  med	  de	  metoder	  som	  studien	  baserats	  på.	  
	  

3.1	  Beskrivning	  och	  motivering	  av	  metoder	  	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  metod	  ett	  tillvägagångssätt	  eller	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  
att	  lägga	  beslag	  vid	  ny	  kunskap	  och	  information.	  De	  forskningsmetoder	  som	  används	  
under	  föreliggande	  studie	  är	  videoinspelning	  och	  loggbok.	  Dessa	  två	  metoder	  ger	  olika	  
möjligheter	  och	  perspektiv	  i	  studerandet	  av	  min	  egen	  lärandeprocess	  och	  kompletterar	  
varandras	  otillräckligheter.	  
	  	  

3.1.1	  Videoinspelning	  som	  metod	  
Bjørndal	  (2005)	  skriver	  att	  ljud-‐	  och	  videoinspelning	  som	  metod	  innehar	  två	  huvudsak-‐
liga	  fördelar.	  Den	  första	  och	  främsta	  är	  att	  videoinspelning	  så	  att	  säga	  konserverar	  olika	  
ögonblick	  som	  annars	  skulle	  gå	  förlorat	  och	  aldrig	  bli	  registrerat.	  Människans	  begrän-‐
sade	  minne	  påverkar	  inte	  inspelningen	  och	  situationer	  finns	  att	  se	  och	  höra	  långt	  efter	  
inspelningstillfället.	  Den	  andra	  fördelen	  är	  att	  inspelning	  möjliggör	  att	  spola	  tillbaka	  och	  
se	  skeenden	  så	  många	  gånger	  det	  önskas	  för	  att	  noggrant	  få	  syn	  på	  detaljer.	  Varje	  gång	  
inspelningen	  observeras	  finns	  det	  möjlighet	  att	  få	  syn	  på	  något	  nytt	  och	  intressant	  ge-‐
nom	  att	  exempelvis	  fokusera	  på	  kroppsliga	  rörelser	  under	  en	  och	  samma	  sekvens	  flera	  
gånger.	  Bjørndal	  beskriver	  också	  att	  videoinspelning	  ger	  en	  sällsynt	  möjlighet	  att	  sänka	  
intryckstempot	  och	  att	  repetera	  intryck	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  människan	  kan	  se	  mer	  än	  
vad	  som	  vanligtvis	  är	  möjligt.	  Ur	  både	  en	  pedagogisk	  och	  en	  musicerande	  syn	  kan	  även	  
observation	  av	  videoinspelning	  ge	  stor	  möjlighet	  till	  självkännedom	  och	  tillfälle	  till	  en	  
spegling	  av	  hur	  andra	  ser	  på	  en	  utifrån.	  Personen	  i	  fråga	  blir	  också	  aktivt	  konfronterad	  
vilket	  inte	  är	  möjligt	  utan	  videoinspelning	  eller	  liknande	  metod.	  Bjørndal	  menar	  att	  ut-‐
gångspunkten	  för	  alla	  videoinspelningar	  är	  att	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  vara	  medveten	  
om	  syftet	  med	  inspelningen	  och	  ju	  tydligare	  syftet	  och	  målet	  är	  desto	  bättre	  kan	  obser-‐
vationen	  genomföras.	  	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  tar	  även	  upp	  de	  aspekter	  som	  är	  problematiska	  med	  en	  videoinspel-‐
ning.	  Som	  viktigaste	  aspekt	  beskriver	  han	  att	  en	  videoinspelning	  aldrig	  kan	  vara	  en	  ko-‐
pia	  av	  verkligheten	  då	  den	  enligt	  Bjørndal	  inte	  kan	  kopieras,	  bara	  representeras.	  En	  vi-‐
deoinspelning	  har	  också	  begränsningar	  både	  i	  fråga	  om	  operatör,	  det	  vill	  säga	  personen	  
som	  sköter	  inspelningen	  och	  teknikens	  hinder	  så	  som	  videokamerans	  ljud	  och	  bildkva-‐
lité.	  Operatören	  kan	  exempelvis	  påverka	  inspelningen	  på	  olika	  sätt	  genom	  mikrofonens	  
placering	  som	  kan	  påverka	  vilka	  ljud	  som	  registreras	  samt	  videokamerans	  placering	  och	  
inställningar	  som	  styr	  vilka	  delar	  av	  den	  visuella	  verkligheten	  som	  registreras	  och	  förlo-‐
ras.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2006)	  menar	  att	  det	  kan	  upplevas	  som	  svårt	  med	  videoob-‐
servation	  om	  observatören	  inte	  använder	  sig	  av	  en	  tydlig	  observationsblankett	  vilket	  
fungerar	  som	  ett	  typ	  av	  schema	  för	  vad	  som	  ska	  observeras.	  Johansson	  och	  Svedner	  re-‐
kommenderar	  att	  kategorisera	  det	  som	  skall	  observeras	  via	  rubriker,	  underrubriker,	  
teman	  och	  andra	  relevanta	  indelningar	  efter	  vad	  som	  ska	  observeras.	  Kategorierna	  bör	  
också	  vara	  tydligt	  avgränsade	  från	  varandra	  så	  det	  lätt	  går	  att	  se	  vad	  som	  ska	  antecknas	  
och	  vart	  det	  ska	  antecknas	  och	  kan	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  exempelvis	  göras	  via	  rutor.	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  videoinspelning	  som	  metod	  då	  den	  tillsammans	  med	  loggboksskrivning	  kan	  
spegla	  lärandet	  från	  olika	  synvinklar.	  Den	  valda	  metoden	  ger	  också	  möjlighet	  att	  titta	  på	  
situationer	  flera	  gånger	  vilket	  är	  en	  värdefull	  resurs	  för	  min	  studie.	  	  
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	  3.1.2	  Loggbok	  och	  anteckningar	  som	  metod	  
Komplement	  till	  videoinspelning	  kan	  vara	  att	  föra	  anteckningar	  i	  en	  loggbok.	  Syftet	  men	  
det	  är	  att	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  av	  det	  som	  skett.	  Bjørndal	  (2005)	  beskriver	  att	  
skriftlig	  systematisk	  reflektion	  kan	  främja	  lärandet	  och	  att	  synen	  av	  en	  själv	  kan	  blottas	  
på	  ett	  särställande	  sätt.	  Genom	  att	  läsa	  sina	  egna	  skrivna	  tankar	  och	  upplevelser	  om	  vad	  
som	  hänt	  blir	  individen	  medveten	  på	  ett	  sätt	  som	  hjälper	  till	  att	  minnas	  på	  ett	  tydligt	  
sätt.	  Enligt	  Bjørndal	  finns	  olika	  sätt	  att	  strukturera	  loggboksskrivandet,	  och	  upplägget	  
personen	  väljer	  beror	  på	  hur	  detaljerat	  och	  noga	  innehållet	  ska	  skrivas.	  Den	  som	  skriver	  
loggboken	  kan	  exempelvis	  utgå	  från	  olika	  spalter	  i	  en	  tabell	  med	  kategorier	  som	  känslor,	  
tankar	  och	  kroppsliga	  reaktioner	  eller	  en	  frågeställning:	  Vad	  hände?	  Vad	  kände?	  Och	  vad	  
lärde	  jag	  mig?	  Det	  beskrivs	  av	  Bjørndal	  som	  en	  strukturerad	  loggbok.	  Alternativt	  till	  
strukturerad	  loggbok	  är	  ostrukturerad	  loggbok	  där	  den	  som	  skriver	  inte	  har	  någon	  mer	  
struktur	  än	  att	  skilja	  på	  exempelvis	  tidpunkter	  och	  skeenden.	  Nackdelen	  med	  en	  ostruk-‐
turerad	  loggbok	  är	  att	  den	  kan	  vara	  väldigt	  krävande	  och	  ta	  lång	  tid	  att	  läsa	  och	  analy-‐
sera	  i	  efterhand.	  
	  
Förutom	  videoinspelning	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  loggbok	  som	  metod,	  och	  av	  ty-‐
pen	  ostrukturerad.	  I	  förhållande	  till	  studiens	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  upplever	  jag	  att	  
videoinspelning	  huvudsakligen	  är	  den	  mest	  passande	  metoden	  för	  insamling	  av	  forsk-‐
ningsmaterial.	  Denna	  tanke	  grundar	  sig	  i	  det	  faktum	  att	  det	  är	  det	  jag	  gör	  som	  står	  i	  fo-‐
kus	  vilket	  en	  video	  tydligt	  kan	  presentera.	  En	  ostrukturerad	  loggbok	  blir	  i	  och	  med	  det	  
ett	  passande	  komplement	  för	  antecknande	  av	  tankar	  kring	  mitt	  lärande	  på	  gehör.	  	  
	  

3.2	  Design	  av	  studien	  
Här	  presenteras	  det	  musikaliska	  projekt	  jag	  valt	  och	  hur	  jag	  dokumenterat	  mitt	  lärande	  
följt	  av	  hur	  jag	  transkriberat,	  bearbetat	  och	  analyserat	  mitt	  material.	  Avslutningsvis	  re-‐
dogörs	  för	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  etiska	  överväganden.	  	  
	  

	  3.2.1	  Val	  av	  musikaliskt	  gestaltande	  projekt	  
Som	  gestaltande	  projekt	  valde	  jag	  att	  lära	  mig	  spela	  ett	  10-‐tal	  låtar	  på	  gitarr	  där	  alla	  lå-‐
tar	  jag	  valde	  kommer	  ifrån	  i	  tradition	  av	  västerländsk	  nutida	  musik	  och	  improvisat-‐
ionsmusik.	  	  Viktigt	  att	  tilläga	  är	  också	  att	  jag	  aldrig	  eller	  endast	  vid	  något	  enstaka	  tillfälle	  
har	  hört	  låtarna	  tidigare.	  Jag	  valde	  att	  endast	  dokumentera	  min	  lärandeprocess	  av	  två	  av	  
dessa	  låtar.	  Resterande	  låtar	  hade	  till	  funktion	  att	  förbereda	  mig	  och	  i	  någon	  mening	  ge	  
mig	  lite	  rutin	  innan	  dokumentationen	  startade.	  De	  två	  låtar	  som	  jag	  dokumenterade	  min	  
lärandeprocess	  var	  låten	  Fit	  in	  av	  bandet	  The	  Norwegian	  Fords	  och	  MK	  Ultra	  av	  bandet	  
Muse.	  Det	  jag	  framförallt	  fokuserade	  på	  att	  lära	  mig	  var	  elbas-‐	  och	  elgitarrstämmorna	  
samt	  solodelar.	  Mitt	  syfte	  med	  det	  valda	  projektet	  var	  att	  undersöka	  hur	  min	  transform-‐
ationsprocess	  såg	  ut	  och	  se	  på	  vilka	  resurser	  jag	  använder	  under	  mitt	  lärande,	  hur	  jag	  
använder	  dem	  och	  hur	  de	  påverkar	  mitt	  lärande.	  Låtarna	  valde	  jag	  medvetet	  ut	  med	  
hänsyn	  till	  min	  personliga	  smak	  och	  den	  uppskattade	  tiden	  för	  inlärning	  varje	  låt	  borde	  
krävt.	  Med	  andra	  ord	  grundar	  sig	  mina	  låtval	  dels	  i	  ett	  avvägande	  i	  hur	  jag	  upplever	  min	  
egen	  nivå	  av	  gehörsförmåga	  där	  en	  för	  mig	  väldigt	  svår	  låt	  exempelvis	  skulle	  ta	  för	  lång	  
tid	  i	  förhållande	  till	  tidsplanen.	  Under	  processen	  blev	  det	  relativt	  viktigt	  att	  jag	  snabbt	  
fattade	  tycke	  för	  den	  musik	  jag	  skulle	  lära	  mig	  för	  att	  på	  något	  sätt	  behålla	  motivationen	  
uppe	  till	  den	  grad	  att	  kunna	  genomföra	  och	  slutföra	  inlärningen	  av	  låtarna	  på	  ett	  till-‐
fredställande	  sätt.	  	  
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3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  	  
Jag	  har	  valt	  att	  utforska	  min	  läroprocess	  på	  gitarr	  när	  jag	  lär	  mig	  via	  gehör.	  Projektet	  
grundar	  sig	  i	  begreppet	  gehör	  som	  brett	  och	  utformningen	  på	  studien	  valde	  jag	  till	  an-‐
ledning	  för	  hur	  det	  oftast	  ser	  ut	  när	  jag	  försöker	  lära	  mig	  en	  låt	  på	  gehör.	  Med	  andra	  ord	  
ringar	  projektet	  in	  en	  för	  mig	  vardaglig	  situation.	  Vidare	  valde	  jag	  detta	  projekt	  med	  an-‐
ledning	  intresse	  för	  hur	  jag	  lär	  mig	  på	  gehör	  och	  där	  igenom	  förhoppningsvis	  kunna	  
skaffa	  mig	  en	  ökad	  medvetenhet	  om	  samma	  sak.	  	  
	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Alla	  mina	  dokumentationer	  ägde	  rum	  i	  min	  lägenhet	  i	  centrala	  Arvika.	  Jag	  befann	  mig	  
sittandes	  vid	  ett	  skrivbord	  med	  dator	  ståendes	  på	  skrivbordet	  framför	  mig.	  Det	  var	  
också	  där	  jag	  skrev	  loggbok,	  oftast	  under	  tiden	  jag	  filmade	  och	  vid	  något	  enstaka	  tillfälle	  
efteråt.	  Datorn	  använde	  jag	  både	  för	  att	  filma	  och	  spela	  upp	  den	  musik	  jag	  använde	  un-‐
der	  processen.	  Datorn	  placerades	  så	  att	  bilden	  av	  mig	  var	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  kunna	  
fånga	  vad	  jag	  gjorde	  och	  uttryckte	  och	  samtidigt	  placerad	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  jag	  lätt	  
kunde	  styra	  uppspelningen	  av	  musiken.	  Den	  visuella	  bilden	  av	  mig	  var	  från	  midja	  upp	  
till	  och	  med	  huvudet	  med	  större	  delar	  av	  gitarren	  i	  bild.	  Sammanlagt	  filmade	  jag	  fyra	  
gånger	  varav	  två	  filmer	  var15	  minuter,	  en	  film	  20	  minuter	  och	  en	  film	  30	  minuter.	  
	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Analys	  innebär	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  att	  fokusera	  på	  något	  specifikt	  och	  kartlägga	  detta.	  Det	  
blir	  ett	  slags	  synliggörande	  av	  en	  del	  av	  materialet	  och	  på	  samma	  gång	  ett	  borträknande	  av	  
det	  som	  inte	  ses	  som	  relevant	  i	  dokumentationen.	  Under	  bearbetningen	  av	  mitt	  material	  för-‐
sökte	  jag	  först	  analysera	  vad	  och	  hur	  jag	  gjorde	  för	  att	  praktiskt	  lära	  mig	  en	  låt	  på	  gehör.	  I	  
det	  stora	  hela	  var	  det	  själva	  transformationsprocessen	  som	  stod	  i	  fokus	  i	  min	  analys	  med	  
hänsyn	  till	  mitt	  syfte	  och	  de	  forskningsfrågor	  jag	  har	  formulerat	  i	  inledningen.	  Jag	  använde	  
programmet	  Inqscribe3	  vid	  analys	  av	  mina	  inspelningar.	  Programmet	  gav	  mig	  möjlighet	  att	  
på	  ett	  smidigt	  sätt	  spola	  fram	  och	  tillbaka	  och	  pausa	  filmen	  när	  jag	  ville,	  och	  i	  programmet	  
fanns	  ett	  fält	  där	  jag	  skrev	  övergripande	  vad	  som	  skedde	  i	  filmen.	  All	  bearbetning	  av	  mitt	  
material	  gjordes	  utifrån	  att	  se	  min	  process	  ur	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  och	  bearbet-‐
ningen	  mynnade	  så	  småningom	  ut	  i	  potentiella	  teman	  och	  underrubriker	  med	  fokus	  på	  an-‐
vändandet	  av	  semiotiska	  resurser	  och	  transformationsprocesser.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  skriver	  om	  begreppet	  reliabilitet	  och	  att	  begreppet	  i	  mora-‐
lisk	  mening	  hänför	  sig	  som	  pålitlighet	  hos	  en	  person.	  Det	  kan	  också	  vara	  i	  relation	  till	  ett	  
forskningsresultats	  tillförlitlighet	  vilket	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  ofta	  behandlas	  i	  
relation	  till	  frågor	  så	  som	  om	  resultatet	  kan	  reproduceras	  vid	  andra	  tidpunkter	  och	  av	  
andra	  forskare.	  Det	  handlar	  också	  om	  huruvida	  ett	  resultat	  skulle	  se	  annorlunda	  ut	  om	  
en	  annan	  person	  skulle	  skriva	  resultatet	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  exakt	  samma	  forsk-‐
ningsmaterial.	  	  
	  
Det	  finns	  olika	  risker	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  exempelvis	  en	  videoinspelning	  som	  doku-‐
mentationsmetod.	  Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  riskerar	  dokumentationstillfällen	  att	  bli	  konst-‐
lade,	  det	  vill	  säga	  den	  som	  observeras	  påverkas	  av	  att	  vara	  objekt	  för	  observation.	  Det	  
kan	  alltså	  vara	  svårt	  att	  veta	  hur	  en	  individ	  präglas	  av	  att	  exempelvis	  bli	  dokumenterad	  
via	  videoinspelning.	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  menar	  att	  prestationen	  hos	  den	  stude-‐
rade	  riskerar	  att	  bli	  synlig,	  Med	  andra	  ord	  om	  den	  studerade	  är	  väldigt	  nervös	  över	  att	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Inqscribe	  är	  ett	  mjukvaruprogram	  som	  erbjuder	  möjligheter	  att	  transkribera	  ljud-‐	  och	  
videoinspelnigar.	  	  	  



	  19	  

bli	  filmad	  riskeras	  att	  prestationen	  bli	  påverkad	  och	  då	  synlig	  trots	  att	  det	  inte	  har	  rele-‐
vans	  för	  studien.	  	  
Med	  detta	  i	  tanken	  blev	  det	  relativt	  viktigt	  för	  mig	  att	  överväga	  vad	  som	  skulle	  kunna	  
lämnas	  ut	  och	  på	  vilket	  sätt	  individen,	  det	  vill	  säga	  mig	  själv,	  skulle	  framstå.	  Jag	  kan	  inte	  
säga	  att	  arbetet	  utesluter	  en	  personlig	  prägel	  av	  upplevelser	  och	  känslor	  då	  jag	  själv	  är	  
föremål	  för	  observation	  av	  min	  egen	  lärandeprocess.	  Jag	  har	  ändå	  försökt	  att	  ha	  ett	  kri-‐
tiskt	  förhållningssätt	  och	  inte	  färgas	  i	  genomförandet	  av	  studien	  för	  att	  därmed	  uppnå	  
en	  så	  objektiv	  syn	  på	  processen	  som	  för	  mig	  under	  omständigheterna	  är	  möjlig.	  Det	  som	  
också	  styrker	  tillförlitligheten	  av	  studien	  är	  att	  den	  kopplas	  till	  tidigare	  forskning	  och	  ett	  
specifikt	  perspektiv	  på	  lärande	  vilket	  är	  designteoretiskt	  perspektiv.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  gjorts	  av	  insamlat	  material.	  In-‐
ledningsvis	  görs	  en	  övergripande	  beskrivning	  av	  min	  lärandeprocess,	  alltså	  hur	  jag	  har	  i	  
det	  stora	  hela	  gått	  tillväga	  för	  att	  lära	  mig	  de	  utvalda	  låtarna.	  Resultaten	  kombinerar	  det	  
jag	  har	  sett	  i	  videoinspelningarna	  samt	  det	  jag	  i	  min	  loggbok	  har	  antecknat	  att	  jag	  har	  
känt	  och	  upplevt.	  De	  teman	  som	  presenteras	  tar	  upp	  hur	  processen	  från	  inspelning	  till	  
eget	  spel	  har	  skett	  och	  om	  användandet	  av	  semiotiska	  resurser	  under	  detta	  gehörsbase-‐
rade	  lärande.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning	  och	  några	  slutsatser.	  	  
	  

4.1	  Övergripande	  lärandeprocess	  
Mina	  tillvägagångssätt	  under	  lärandeprocessen	  på	  gehör	  baserades	  på	  vad	  som	  skedde	  i	  
stunden	  och	  var	  oftast	  inget	  som	  var	  planerat	  på	  förhand.	  Utan	  att	  i	  ord	  reflektera	  över	  
vad	  jag	  gjorde	  skiftade	  jag	  mellan	  olika	  moment	  som	  om	  jag	  hade	  en	  relativt	  utarbetad	  
metod.	  De	  metoder	  jag	  använde	  grundade	  sig	  på	  tidigare	  gehörsträning	  och	  planknings-‐
tillfällen,	  alltså	  minnet	  av	  vad	  jag	  hade	  lärt	  mig	  och	  gjort	  innan,	  samt	  tidigare	  nedskrivna	  
påminnelser	  om	  tillvägagångssätt	  för	  lyssnande,	  vilket	  jag	  senare	  beskriver	  som	  lyss-‐
ningsschema.	  
	  
Övergripande	  lärde	  jag	  mig	  via	  imitation,	  och	  hur	  jag	  lyssnade	  och	  spelade	  påverkades	  
av	  olika	  faktorer.	  Exempelvis	  såg	  det	  annorlunda	  ut	  om	  jag	  spelade	  upp	  låten	  samtidigt	  
som	  jag	  försökte	  lära	  mig	  låten	  på	  mitt	  instrument	  än	  när	  jag	  valde	  att	  spela	  låten,	  stänga	  
av	  inspelningen	  och	  från	  minnet	  spela	  vad	  jag	  hade	  hört.	  Att	  spela	  från	  minnet	  skapade	  
en	  självständig	  känsla	  och	  även	  en	  stund	  ostörd	  reflektion	  då	  jag	  kunde	  ta	  mer	  tid	  på	  
mig	  i	  ackordsbyten	  eller	  tonbyten	  i	  ett	  solo	  eller	  melodi.	  När	  jag	  spelade	  till	  inspelning	  
hade	  jag	  mer	  att	  förhålla	  mig	  till	  som	  tempo	  och	  filtrering	  av	  olika	  ljud,	  det	  vill	  säga	  ljud	  
som	  inte	  kändes	  lika	  viktiga	  i	  stunden,	  och	  jag	  behövde	  då	  lyssna	  in	  mig	  själv	  och	  inspel-‐
ningen	  samtidigt.	  Inspelningen	  fungerade	  också	  som	  resurs	  i	  form	  av	  ett	  facit	  jag	  stän-‐
digt	  kunde	  jämföra	  mitt	  spel	  mot.	  	  

4.2	  Från	  inspelning	  till	  spel	  
Här	  presenteras	  hur	  jag	  gick	  tillväga	  för	  att	  lära	  mig	  två	  olika	  låtar	  via	  gehör.	  I	  texten	  
framgår	  hur	  min	  transformationsprocess	  har	  sett	  ut.	  Där	  finns	  också	  beskrivningar	  om	  
användandet	  av	  semiotiska	  resurser	  under	  plankningsarbetet.	  I	  texten	  framgår	  även	  hur	  
jag	  har	  gått	  tillväga	  för	  att	  hantera	  de	  problem	  som	  har	  uppstått	  under	  arbetets	  gång	  och	  
hur	  jag	  har	  format	  situationer	  till	  att	  bli	  begripliga,	  meningsfulla	  och	  till	  nytta	  för	  mitt	  
lärande	  på	  gehör.	  	  
	  

4.2.1	  Från	  inspelning	  till	  röst	  till	  spel	  	  
Att	  använda	  rösten	  visade	  sig	  vara	  en	  viktig	  och	  effektiv	  resurs	  som	  jag	  utnyttjade	  
mycket,	  och	  speciellt	  vid	  de	  tillfällen	  jag	  inte	  kunde	  spela	  det	  jag	  hörde	  i	  låtarna.	  Låten	  
Fit	  in	  består	  av	  en	  melodi	  på	  sång	  samt	  bas,	  gitarr,	  piano	  och	  trummor	  som	  kompsektion.	  
Uppsättningen	  av	  instrument	  och	  dess	  roll	  är	  mer	  eller	  mindre	  traditionella	  sett	  ur	  ett	  
pop-‐	  och	  rockbands	  perspektiv.	  Det	  första	  steget	  blev	  att	  lyssna	  på	  första	  versen	  uppre-‐
pade	  gånger	  Under	  tiden	  jag	  lyssnade	  försökte	  jag	  härma	  elbasens	  spel	  med	  rösten	  för	  
att	  transformera	  och	  skapa	  mening	  av	  de	  tecken,	  i	  form	  av	  ljudande	  musik,	  som	  låten	  gav	  
mig.	  Rent	  praktiskt	  användes	  sången	  för	  härmning	  och	  memorering	  av	  baslinjer	  och	  
grundtoner	  i	  ackord	  och	  uttryckte	  sig	  oftast	  som	  ett	  hummande.	  Rösten	  användes	  också	  
sedan	  när	  jag	  bara	  spelade	  på	  gitarren	  utan	  inspelningen	  i	  bakgrunden	  och	  vid	  dessa	  
tillfällen	  fick	  rösten	  i	  någon	  mening	  till	  uppgift	  att	  upprepa	  det	  jag	  precis	  hört	  och	  me-‐
morerat.	  Processen	  blottade	  sig	  alltså	  här	  som	  ungefär	  tre	  steg:	  låten	  spelas	  upp,	  härmas	  
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med	  hjälp	  av	  rösten,	  och	  rösten	  härmas	  sedan	  med	  gitarrspel.	  Under	  processen	  skedde	  
också	  ett	  ständigt	  reflekterande	  av	  resultatet	  med	  omprövningar	  för	  att	  komma	  fram	  till	  
nya	  resultat	  som	  här	  var,	  vad	  min	  egen	  upplevelse	  indikerade,	  som	  rätt	  ackord	  i	  stället	  
för	  fel.	  Vid	  flera	  tillfällen	  går	  jag	  också	  tillbaka	  till	  att	  lyssna	  på	  inspelningen	  och	  sjunger	  
med	  och	  spela	  gitarr	  samtidigt,	  själva	  lärandeprocessen	  präglas	  med	  andra	  ord	  nästan	  
hela	  tiden	  av	  rösten	  och	  väldigt	  ofta	  rösten	  och	  gitarren	  ihop.	  
	  
Rösten	  användes	  som	  resurs	  vid	  många	  tillfällen	  och	  även	  med	  variation	  i	  hur	  den	  an-‐
vändes.	  Vid	  ett	  par	  tillfällen	  användes	  rösten	  exempelvis	  mer	  i	  syfte	  att	  behålla	  en	  upp-‐
levelse	  av	  vad	  som	  uppfattades	  när	  låten	  spelades	  upp,	  och	  efter	  att	  den	  stängts	  av.	  Med	  
andra	  ord	  memorerades	  en	  specifik	  del	  i	  låten	  med	  hjälp	  av	  rösten	  för	  att	  sedan	  använ-‐
das,	  utan	  jämförelse	  med	  låten	  i	  bakgrunden,	  vid	  härmning	  och	  överföring	  till	  gitarrspel.	  
Tillvägagångsättet	  användes	  då	  jag	  under	  lyssningen	  inte	  riktigt	  kunde	  urskilja	  och	  iden-‐
tifiera	  ackorden	  i	  låten	  och	  rösten	  användes	  för	  att	  på	  något	  sätt	  isolera	  ett	  visst	  uppfat-‐
tat	  tonmaterial.	  Detta	  yttrade	  sig	  genom	  att	  den	  uppfattade	  grundtonen	  i	  ett	  specifikt	  
ackord	  härmades	  med	  rösten	  och	  hölls	  ut	  som	  en	  längre	  ton	  efter	  det	  att	  låten	  pausats	  
för	  att	  sedan	  identifieras	  med	  hjälp	  av	  gitarrspel.	  Med	  identifiering	  menar	  jag	  att	  sätta	  
etikett	  på	  det	  jag	  hört,	  det	  vill	  säga	  beskriva	  för	  mig	  själv	  vad	  ackordet	  heter	  och	  hur	  det	  
ser	  ut	  på	  instrumentet	  med	  hjälp	  av	  instrumentet.	  Den	  här	  metoden	  användes	  oftast	  då	  
grundtonen	  i	  ett	  eller	  flera	  ackord	  skulle	  identifieras	  vid	  vad	  jag	  upplevde	  som	  snabba	  
ackordsbyten	  eller	  lite	  mer	  främmande	  harmonik.	  Metoden	  användes	  också	  då	  det	  var	  
många	  ljud	  samtidigt	  i	  låten	  som	  gav	  många	  intryck	  och	  i	  någon	  mening	  blockerade	  eller	  
störde	  lyssnandet.	  Den	  här	  metoden	  visade	  sig	  vara	  ett	  effektivt	  tillvägagångssätt	  då	  det	  
gav	  tid	  och	  utrymme	  att	  reflektera	  ostört.	  Det	  visade	  sig	  också	  resultera	  i	  mindre	  ut-‐
rymme	  för	  upprepade	  misstag.	  	  	  
	  	  
	  
Utifrån	  vad	  jag	  ser	  i	  mina	  videoinspelningar	  och	  vad	  jag	  har	  läst	  i	  min	  loggbok	  stöter	  jag	  
ibland	  på	  vissa	  oväntade	  och	  smått	  banala	  problem	  med	  att	  använda	  rösten	  som	  resurs.	  
Följande	  citat	  är	  från	  min	  loggbok:	  	  
	  

När	  jag	  ska	  planka	  versen	  i	  låten	  fit	  in	  lyckas	  jag	  inte	  matcha	  min	  röst	  mot	  vad	  
basen	  spelar.	  Jag	  försöker	  att	  höja	  volymen	  och	  även	  sänka	  diskantfrekvensen	  
för	  att	  isolera	  bastonerna	  mer	  men	  jag	  tror	  att	  basen	  spelar	  så	  låga	  toner	  att	  
jag	  typ	  blir	  förvirrad	  och	  blockerad	  på	  något	  sätt.	  (2017-‐01-‐05)	  	  	  

	  
I	  versen	  spelar	  elbasisten	  väldigt	  lågt	  på	  sin	  bas	  vilket	  skapade	  förvirring.	  Som	  lägst	  spe-‐
lades	  ett	  kontraess,	  vilket	  är	  ett	  halvt	  tonsteg	  ner	  från	  en	  normalstämd	  fyrsträngad	  elbas	  
lägsta	  ton.	  Med	  andra	  ord	  var	  det	  för	  mig	  omöjligt	  att	  sjunga	  med	  basen	  i	  samma	  oktav	  
och	  jag	  kunde	  tydligen	  inte	  sjunga	  vad	  basen	  spelade	  på	  grund	  av	  det.	  	  Genom	  att	  sjunga	  
med	  i	  en	  annan	  oktav	  som	  passade	  mitt	  register	  gick	  det	  bättre.	  Det	  blev	  ett	  självklart	  
alternativ	  men	  som	  jag	  ofta	  ändå	  hade	  svårt	  med	  just	  för	  att	  jag	  inte	  kunde	  identifiera	  
tonen	  från	  början.	  	  
	  
Rösten	  har	  visat	  sig	  vara	  den	  resurs	  som	  ligger	  närmast	  till	  hands	  för	  härmning	  av	  in-‐
spelningarna	  och	  det	  verkar	  som	  att	  jag	  litade	  mycket	  på	  att	  det	  jag	  sjöng	  var	  rätt,	  detta	  
trots	  att	  rösten	  har	  en	  mer	  olik	  klangfärg	  än	  min	  egen	  gitarr	  i	  jämförelse	  med	  gitarren	  i	  
inspelningen.	  Det	  visar	  på	  att	  trots	  att	  jag	  övar	  mer	  gitarr	  och	  ser	  mig	  mer	  som	  en	  gitar-‐
rist	  än	  sångare	  är	  rösten	  fortfarande	  det	  närmaste	  redskapet	  för	  härmning	  av	  framför-‐
allt	  tonhöjd.	  De	  tillfällen	  jag	  inte	  använde	  rösten,	  eller	  använde	  rösten	  i	  väldigt	  liten	  ut-‐
sträckning,	  uppenbarade	  sig	  då	  jag	  inte	  behövde	  rösten,	  alltså	  att	  den	  blev	  ett	  överflödigt	  
redskap	  i	  stunden.	  För	  att	  vända	  på	  det	  använde	  jag	  alltså	  rösten	  vid	  tillfällen	  jag	  kände	  
att	  jag	  behöver	  den	  för	  att	  kunna	  identifiera	  inspelningen.	  
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4.2.2	  	  Från	  inspelning	  direkt	  till	  spel	  
Det	  fanns	  tillfällen	  då	  jag	  lärde	  mig	  låten	  utifrån	  det	  jag	  hörde	  på	  inspelningen	  direkt	  till	  
mitt	  eget	  gitarrspel,	  vilket	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  att	  gitarren	  som	  resurs	  stod	  i	  fo-‐
kus	  för	  transformationen.	  Oftast	  skedde	  detta	  när	  låten	  innehöll	  ackordsmönster	  och	  
melodier	  som	  jag	  mer	  upplevde	  som	  vanliga	  eller	  traditionella	  inom	  rock	  och	  pop,	  och	  
därmed	  lättare	  att	  identifiera.	  Det	  var	  ackordsmönster	  jag	  hade	  hört	  innan	  och	  kände	  
igen	  i	  större	  utsträckning.	  I	  låten	  Fit	  in	  finns	  ett	  intro	  bestående	  av	  fyra	  ackord	  av	  lättare	  
karaktär	  för	  mig	  att	  uppfatta.	  Efter	  första	  genomlyssningen	  kunde	  jag	  mer	  eller	  mindre	  
direkt	  hänga	  på	  och	  spela	  med	  och	  komma	  ihåg	  mönstret	  varje	  gång	  jag	  spelade	  låten	  
igen.	  Låten	  börjar	  direkt	  med	  bas,	  piano	  och	  trummor.	  Ackorden	  är	  i	  ordningen	  am,	  b,	  
cm	  och	  giss	  moll	  och	  de	  spelas	  i	  en	  typ	  av	  rundgång.	  Analysen	  angående	  inlärning	  av	  
introt	  visar	  delvis	  att	  designen	  av	  just	  introdelen	  i	  låten	  var	  för	  mig	  mer	  greppbar	  på	  
grund	  av	  vissa	  parametrar.	  Introt	  till	  skillnad	  från	  refrängen,	  som	  jag	  hade	  svårast	  att	  
planka,	  innehåller	  en	  syntbakgrund	  i	  form	  av	  ett	  ”syntglitter”,	  det	  vill	  säga	  syntljud	  vars	  
uppgift	  är	  att	  skapa	  någon	  typ	  av	  effekt	  eller	  lyft	  i	  refrängen.	  Refrängen	  innehåller	  även	  
sång.	  Detta	  betyder	  att	  jag	  i	  introt	  tog	  in	  färre	  intryck	  av	  låten	  och	  inte	  behövde	  sålla	  
bort	  lika	  många	  ljud	  som	  för	  mig	  i	  stunden	  inte	  kändes	  användbara	  eller	  hjälpsamma	  för	  
att	  planka	  just	  de	  ackorden.	  Igenkänningsfaktorn	  och	  antal	  gehörsintryck	  spelade	  alltså	  
roll	  för	  att	  jag	  skulle	  kunna	  omvandla	  låtens	  innehåll	  till	  meningsfull	  och	  begriplig	  in-‐
formation.	  Resultatet	  av	  det	  blev	  då	  att	  jag	  kunde	  koppla	  låten	  direkt	  till	  gitarrspel.	  Rent	  
praktiskt	  yttrade	  sig	  situationen	  som	  att	  jag	  lyssnade	  och	  spelade	  de	  rätta	  ackorden	  di-‐
rekt	  efter	  att	  de	  spelats	  i	  låten.	  Jag	  blev	  på	  något	  sätt	  ett	  eko	  av	  låten	  och	  det	  verkar	  i	  det	  
här	  fallet	  vara	  möjligt	  just	  för	  att	  jag	  snabbt	  förstod	  vad	  jag	  hörde	  och	  direkt	  kunde	  
koppla	  det	  till	  instrumentet.	  	  	  
	  
När	  jag	  analyserade	  mitt	  material	  framkom	  det	  att	  jag	  under	  inlärning	  vid	  ett	  par	  till-‐
fällen	  lägger	  ifrån	  mig	  gitarren	  och	  utesluter	  sången	  och	  skrift.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  vän-‐
der	  jag	  exempelvis	  örat	  mer	  mot	  högtalaren	  och	  blundar	  vid	  lyssnandet	  av	  inspelningen.	  
Detta	  gjorde	  jag	  i	  syfte	  att	  skaffa	  mig	  en	  inre	  föreställning	  om	  vad	  jag	  hörde	  vid	  partier	  
som	  upplevdes	  svåra	  att	  höra	  och	  identifiera.	  Det	  blev	  som	  en	  typ	  av	  detaljlyssning	  ge-‐
nom	  att	  enbart	  använda	  min	  hörsel	  som	  resurs.	  Innan	  jag	  började	  min	  inlärning	  gjorde	  
jag	  ett	  lyssningsschema	  eller	  en	  beskrivning	  av	  lyssningsstrategier	  som	  jag	  skulle	  kunna	  
förhålla	  mig	  till	  under	  plankningsarbetet.	  Dessa	  lyssningsstrategier	  fungerade	  dels	  som	  
påminnelser	  och	  formulerades	  exempelvis	  som	  frågor	  jag	  skulle	  ställa	  mig	  för	  att	  pla-‐
nera	  och	  strukturera	  upp	  mitt	  lyssnande.	  Frågorna	  gällande	  mitt	  lyssnande	  efter	  bass-‐
lingor	  och	  ackord	  var	  följande:	  Vad	  har	  bastonerna	  för	  förhållande	  till	  varandra?	  Stegvis	  
rörelse,	  kromatisk	  rörelse	  eller	  större	  intervall?	  Den	  sista	  frågan	  lydde	  så	  här:	  fundera	  
på	  om	  bastonen	  är	  grundton	  i	  ackordet	  eller	  inte	  och	  lyssna	  efter	  toptoner	  i	  sökandet	  
efter	  färgningstoner	  i	  ackord.	  	  
	  
I	  mina	  anteckningar	  beskriver	  jag	  vid	  ett	  tillfälle	  att	  jag	  måste	  påminna	  mig	  själv	  om	  hur	  
jag	  kan	  gå	  tillväga	  i	  mitt	  lyssnande	  för	  att	  göra	  det	  mer	  effektivt	  och	  för	  att	  underlätta	  
mitt	  lärande.	  Jag	  påminner	  mig	  själv	  med	  andra	  ord	  att	  inte	  bara	  lyssna	  och	  agera	  via	  
någon	  typ	  av	  intuition	  utan	  även	  fundera	  på	  vad	  jag	  ska	  lyssna	  efter	  och	  vad	  jag	  kan	  för-‐
hålla	  mig	  till	  för	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  önskat	  resultat.	  Jag	  har	  delvis	  haft	  svårt	  att	  ana-‐
lysera	  vad	  jag	  tänker	  i	  mina	  videoinspelningar.	  Dels	  upplever	  jag	  detta	  för	  att	  jag	  inte	  
säger	  rakt	  ut	  vad	  jag	  tänker	  och	  mina	  ansiktsuttryck	  visar	  inte	  några	  tydliga	  tecken	  på	  
några	  speciella	  reflektioner.	  I	  mina	  anteckningar	  och	  utifrån	  vissa	  ageranden	  jag	  kan	  se	  i	  
mina	  videoinspelningar	  visas	  dock	  att	  en	  mer	  medveten	  koppling	  till	  musikteori	  an-‐
vänds	  som	  en	  typ	  av	  resurs	  vid	  ett	  par	  tillfällen,	  speciellt	  när	  plankningsarbetet	  upplev-‐
des	  som	  lite	  svårare	  gehörsmässigt.	  Exempel	  på	  det	  är	  att	  jag	  stannar	  upp	  och	  läser	  ige-‐
nom	  mitt	  lyssningsschema	  efter	  att	  jag	  har	  haft	  svårt	  att	  planka	  låten.	  Jag	  gör	  då	  ett	  
medvetet	  val	  för	  att	  förbättra	  situationen	  och	  hjälpa	  mig	  själv	  för	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  
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resultat.	  Efter	  att	  ha	  läst	  igenom	  några	  punkter	  i	  lyssningsschemat,	  passande	  för	  situat-‐
ionen,	  använder	  jag	  mindre	  tid	  med	  instrument	  och	  mindre	  användning	  av	  röst.	  På	  så	  
sätt	  lägger	  jag	  mer	  fokus	  på	  mentala	  reflektioner	  som	  en	  resurs	  under	  lyssnandet.	  
	  

4.2.3	  Från	  inspelning	  till	  skrift	  till	  spel	  
En	  strategi	  jag	  använde	  mig	  av,	  om	  ändå	  begränsat,	  under	  inlärningen	  var	  att	  lägga	  ifrån	  
mig	  gitarren	  och,	  utan	  hjälp	  av	  instrument,	  planka	  låten	  i	  skrift.	  Det	  skulle	  kunna	  betyda	  
att	  jag	  uteslöt	  en	  resurs	  och	  ersatte	  det	  med	  en	  annan,	  alltså	  gitarren	  mot	  skrift.	  Gitarren	  
sågs	  dock	  alltid	  som	  en	  hjälp	  att	  lära	  mig	  låtarna	  med,	  kanske	  framförallt	  som	  en	  tydlig	  
och	  kraftfull	  resurs	  för	  att	  visuellt	  och	  motoriskt	  sätta	  etikett	  på	  vad	  jag	  hörde.	  Skriften	  
användes	  mer	  för	  att	  utmana	  och	  testa	  mig	  själv.	  Med	  andra	  ord	  användes	  resursen	  
skrift	  mer	  i	  ett	  utvecklande	  syfte	  än	  som	  hjälp	  att	  lära	  mig	  effektivt.	  Jag	  såg	  resursen	  
skrift	  som	  svårare	  och	  situationen	  uppstod	  med	  syfte	  att	  öva	  mitt	  gehör	  mer	  än	  att	  
planka	  en	  låt	  effektivt,	  vilket	  kan	  vara	  värt	  att	  nämna.	  	  
	  
Vid	  första	  plankningstillfället	  av	  låten	  Fit	  in	  gjorde	  jag	  som	  tidigare	  nämnts,	  en	  struktur-‐
lyssning	  där	  jag	  skrev	  ner	  låtens	  struktur	  i	  en	  enkel	  skiss,	  det	  vill	  säga	  låtens	  alla	  delar:	  
Intro,	  vers,	  refräng	  och	  solo	  i	  rätt	  ordning.	  Andra	  tillfället	  jag	  använde	  skrift	  var	  vid	  
plankning	  av	  låtens	  ackord	  i	  solodelen	  med	  de	  tonartshöjningar	  som	  jag	  visste	  skedde	  
där,	  vilket	  på	  grund	  av	  tonartshöjningarna	  verkade	  intressant	  att	  som	  en	  utmaning	  
planka	  utan	  gitarr.	  Vad	  jag	  kan	  se	  på	  videon	  blev	  det	  en	  mer	  eller	  mindre	  överväldigande	  
uppgift	  för	  den	  valda	  låten	  då	  jag	  på	  endast	  genom	  skrift	  som	  resurs	  egentligen	  inte	  
lyckades	  planka	  ackorden.	  Det	  första	  ackordet	  i	  den	  delen	  tog	  jag	  dock	  reda	  på	  genom	  
att	  använda	  mig	  av	  gitarren,	  det	  vill	  säga	  jämföra	  ackordets	  grundton	  som	  jag	  uppfattade	  
med	  hjälp	  av	  sång,	  och	  sedan	  med	  hjälp	  av	  och	  jämförelse	  med	  gitarrspel.	  På	  så	  vis	  kom	  
jag	  fram	  till	  vad	  jag	  upplevde	  som	  det	  rätta	  ackordet	  och	  efter	  det	  lade	  jag	  ifrån	  mig	  gi-‐
tarren	  och	  fortsatte	  plankningen	  endast	  utifrån	  skrift.	  Jag	  var	  mer	  eller	  mindre,	  utifrån	  
min	  personliga	  upplevelse,	  tvungen	  att	  veta	  den	  valda	  sekvensens	  första	  ackord	  för	  att	  
kunna	  referera	  ackorden	  i	  solodelen	  till	  något.	  Med	  andra	  ord,	  då	  jag	  inte	  har	  absolut	  
gehör,	  behövde	  jag	  utgå	  ifrån	  ett	  redan	  identifierat	  ackord	  för	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  vad	  
de	  andra	  heter.	  Dock	  hade	  jag	  kunnat	  ta	  reda	  på	  solodelens	  första	  ackord	  via	  min	  känne-‐
dom	  om	  ackorden	  i	  vers	  och	  refräng,	  alltså	  att	  jämföra	  och	  räkna	  ut	  via	  vilket	  intervall	  
exempelvis	  det	  sista	  ackordet	  i	  versen	  har	  i	  förhållande	  till	  solodelens	  första	  ackord.	  	  
	  
Det	  jag	  framförallt	  skrev	  ner	  var	  ackordsprogressionen,	  alltså	  ackordens	  namn,	  och	  även	  
en	  funktionsanalys	  för	  att	  få	  beskriva	  för	  mig	  själv	  ackordens	  funktion	  i	  sammanhanget.	  
Jag	  ser	  här	  att	  låten	  är	  som	  en	  iscensättning	  med	  innehållande	  tecken	  för	  mig	  att	  tolka.	  
Efter	  omprövningar	  och	  dividerande	  genom	  att	  upprepa	  uppspelning	  från	  datorn	  tol-‐
kade	  jag	  låtens	  tecken,	  det	  vill	  säga	  ljud,	  utifrån	  min	  egen	  förståelse,	  och	  resultatet	  i	  
detta	  steg	  blev	  de	  ackord	  jag	  skrev	  ner.	  Nästa	  steg	  i	  denna	  transformation	  blev	  att	  ob-‐
servera	  de	  ackord	  jag	  skrivit	  ner	  och	  att	  spela	  efter	  förlagan.	  Jag	  jämförde	  vid	  spel	  efter	  
förlaga	  också	  mitt	  spel	  genom	  att	  spela	  upp	  låten	  på	  datorn.	  Jag	  kom	  fram	  till	  att	  ackor-‐
den	  jag	  skrivit	  ner	  delvis	  var	  de	  rätta.	  Några	  ackord	  var	  alltså	  fel	  rent	  stegvis	  och	  ibland	  
uppfattade	  jag	  varken	  om	  det	  var	  moll-‐	  eller	  durackord	  och	  eller	  färgningar	  i	  ackorden.	  	  
Efter	  att	  ha	  försökt	  planka	  solodelen	  på	  ovanstående	  sätt	  gick	  jag	  vidare	  med	  att	  inklu-‐
dera	  gitarren	  som	  resurs	  för	  att	  komma	  fram	  till	  de	  rätta	  ackorden	  som	  jag	  redan	  skrivit	  
om	  i	  punkt	  4.1.	  Utvecklingen	  från	  att	  jag	  inte	  kom	  fram	  till	  rätta	  ackorden	  blev	  alltså	  att	  
jag	  återigen	  använde	  mig	  av	  gitarr,	  vilket	  då	  skulle	  kunna	  ses	  som	  att	  jag	  inkluderade	  en	  
resurs,	  gitarren	  i	  det	  här	  fallet,	  och	  handskades	  med	  problemet	  på	  så	  vis.	  	  	  	  
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En	  viktig	  upplevelse	  eller	  en	  typ	  av	  personlig	  upptäckt	  i	  transformationen	  under	  det	  till-‐
fälle	  jag	  plankade	  endast	  med	  hjälp	  av	  skrift	  uppstod.	  Nedanstående	  citat	  ur	  min	  loggbok	  
beskriver	  delvis	  situationen:	  
	  

Jag	  missuppfattade	  vissa	  ackord	  i	  solodelen	  genom	  att	  inbilla	  mig	  att	  tersen	  
var	  grundton	  i	  ackordet.	  Förmodligen	  var	  det	  för	  att	  melodin	  låg	  på	  tersen	  
ibland	  och	  jag	  hörde	  den	  starkare.	  När	  jag	  tog	  reda	  på	  vad	  som	  var	  fel	  blev	  det	  
en	  skön	  och	  stark	  jaha	  upplevelse	  och	  jag	  fattade	  vad	  jag	  gjort	  fel.	  (2017-‐01-‐
07)	  
	  	  	  

Vad	  citatet	  ur	  loggboken	  signalerar	  skulle	  kunna	  vara	  att	  jag	  på	  något	  sätt	  skapar	  nya	  
och	  djupare	  förståelser	  via	  upptäckten	  av	  rätt	  svar	  på	  grund	  av	  tidigare	  misstag.	  Även	  
om	  svaret	  hade	  hittats	  direkt	  utan	  några	  svårigheter.	  Detta	  fenomen	  uppstod	  med	  förut-‐
sättningen	  att	  jag	  verkligen	  förstod	  vad	  jag	  gjorde	  som	  var	  fel	  från	  början.	  I	  och	  med	  att	  
jag	  provade	  mig	  fram	  under	  en	  relativt	  lång	  stund,	  och	  min	  slutsats	  av	  vad	  jag	  hörde	  när	  
jag	  skrev	  ner	  ackorden	  inte	  var	  så	  långt	  ifrån	  det	  rätta	  svaret,	  var	  det	  som	  att	  det	  
”släppte”	  när	  jag	  inkluderade	  gitarren	  som	  resurs	  och	  på	  så	  vis	  fick	  reda	  på	  svaret.	  Jag	  
gick	  då	  inte	  vidare	  direkt	  utan	  satt	  och	  spelade	  solodelen	  flera	  gånger	  mest	  bara	  för	  att	  
det	  var	  tillfredställande,	  vilket	  är	  möjlig	  att	  se	  i	  videon	  då	  jag	  visar	  uppskattning	  av	  
stunden	  med	  hela	  kroppen.	  En	  stark	  ”jaha”-‐upplevelse	  skapade	  alltså	  en	  djupare	  förstå-‐
else	  och	  grundade	  sig	  någonstans	  i	  ett	  misstag,	  vilket	  i	  någon	  mening	  skulle	  kunna	  be-‐
tyda	  att	  misstag	  kan	  vara	  viktiga	  under	  en	  transformationsprocess	  och	  att	  misstaget	  
fungerade	  som	  en	  resurs	  för	  lärande.	  	  
	  

4.2.4	  Från	  inspelning	  till	  spel	  via	  teknisk	  hjälp	  
Jag	  plankade	  även	  låten	  MK-‐Ultra	  av	  bandet	  Muse.	  I	  början	  av	  låten	  spelar	  gitarren	  en	  
melodi	  som	  fortlöper	  stora	  delar	  av	  låten.	  Melodin	  spelas	  i	  ett	  relativt	  högt	  läge	  på	  gi-‐
tarrhalsen	  med	  ett	  distat	  ljud.	  Låtens	  tempo	  är	  cirka	  165	  bpm	  och	  hela	  melodin	  är	  en	  
följd	  av	  åttondelar	  i	  en	  blandning	  av	  stegvisa	  rörelser	  och	  större	  intervall.	  Jag	  trodde	  att	  
den	  melodin	  skulle	  ta	  mest	  tid	  att	  planka	  så	  jag	  gav	  mig	  på	  den	  först.	  Det	  första	  jag	  
gjorde	  var	  att	  lyssna	  igenom	  låten	  två	  gånger	  för	  att	  sedan	  begränsa	  och	  isolerat	  lyssna	  
på	  gitarrmelodin	  flera	  gånger.	  Vid	  lyssnandet	  humma	  jag	  med	  i	  melodin	  så	  gott	  det	  gick,	  
men	  i	  och	  med	  tempot	  tycktes	  det	  vara	  svårt	  att	  hinna	  registrera	  och	  memorera	  varje	  
ton.	  För	  att	  förenkla	  situationen	  för	  mig	  själv	  och	  för	  att	  designa	  om	  mina	  förutsättning-‐
ar	  letade	  jag	  upp	  samma	  låt	  på	  Youtube	  då	  jag	  visste	  att	  det	  där	  fanns	  möjlighet	  att	  spela	  
upp	  videon	  i	  halva	  eller	  en	  tredjedel	  av	  originaltempot.	  Jag	  spelade	  upp	  låten	  i	  halvtem-‐
pot	  för	  att	  förenkla	  min	  egen	  situation	  och	  kunde	  genom	  det	  valet	  detaljlyssna	  mer	  på	  
melodin,	  vilket	  skapade	  nya	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  förstå	  det	  jag	  hörde.	  Jag	  satt	  
som	  tidigare	  med	  gitarren	  i	  knät,	  lyssnade	  och	  sjöng	  med	  i	  det	  jag	  kunde	  höra	  av	  den	  
första	  takten	  av	  melodin	  för	  att	  sedan	  pausa	  och	  försöka	  spela	  melodin	  i	  samma	  lång-‐
samma	  tempo.	  Vidare	  delade	  jag	  även	  upp	  melodin	  takt	  för	  takt	  och	  upprepade	  samma	  
ovanstående	  procedur	  gång	  på	  gång	  tills	  att	  jag	  lärde	  mig	  hela	  melodin.	  Efter	  att	  jag	  
tyckte	  mig	  kunna	  melodin	  utantill	  i	  långsamt	  tempo	  försökte	  jag	  öka	  tempot	  succesivt	  
och	  till	  sist	  spelade	  jag	  i	  originaltempot	  med	  låten	  i	  bakgrunden.	  Jag	  lyckades	  dock	  inte	  
helt	  spela	  låten	  med	  de	  betoningar	  som	  användes	  i	  originalet	  och	  jag	  använde	  inte	  heller	  
samma	  fingersättning	  varje	  gång	  vilket	  jag	  tror	  gjorde	  att	  jag	  inte	  alltid	  spelade	  rätt	  to-‐
ner.	  Vid	  det	  här	  stadiet	  var	  jag	  också	  ganska	  trött	  och	  frustrerad	  vilket	  jag	  uttrycker	  ge-‐
nom	  att	  svära	  ganska	  friskt	  och	  visa	  frustration.	  Jag	  lärde	  mig	  slingan	  långsamt,	  men	  
hade	  svårt	  att	  spela	  den	  i	  högre	  tempo.	  På	  något	  sätt	  lärde	  jag	  mig	  två	  olika	  versioner	  av	  
samma	  melodi	  och	  hade	  lite	  svårt	  att	  greppa	  hur	  jag	  skulle	  göra	  tekniskt	  för	  att	  kunna	  
spela	  den	  fort.	  Vissa	  fingersättningar	  fungerade	  i	  ett	  långsammare	  tempo	  men	  inte	  i	  ett	  
högt	  tempo,	  och	  så	  vidare.	  	  	  	  
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4.2.5	  Från	  inspelning	  till	  visuella	  bilder	  till	  spel	  
För	  att	  lära	  mig	  melodin	  i	  MK-‐Ultra,	  och	  även	  ackorden	  i	  låten	  Fit	  in	  vid	  ett	  tillfälle,	  an-‐
vände	  jag	  mig	  ytterligare	  av	  en	  metod.	  Jag	  letade	  upp	  en	  liveversion	  av	  respektive	  låt	  på	  
Youtube	  för	  att	  få	  en	  visuell	  bild	  av	  hur	  musikerna	  spelar	  på	  sitt	  instrument.	  De	  videos	  
jag	  letade	  upp	  var	  inte	  instruktionsvideos,	  då	  det	  hade	  varit	  allt	  för	  stor	  hjälp,	  men	  det	  
visar	  ändå	  till	  viss	  del	  var	  på	  gitarrhalsen	  musikern	  spelar	  och	  lite	  fingersättningar	  som	  
används.	  Jag	  tittade	  på	  hur	  musikern	  spelade	  för	  att	  sedan	  pausa	  och	  titta	  noggrannare	  
på	  musikerns	  högerhand	  för	  insyn	  i	  plektrumteknik	  och	  vänsterhand	  för	  fingersättning	  
av	  ackord	  och	  melodi.	  Jag	  valde	  medvetet	  att	  inte	  observera	  mer	  än	  någon	  minut	  på	  
dessa	  videos	  då	  jag	  från	  början	  gjorde	  ett	  aktivt	  val	  att	  framförallt	  planka	  via	  gehör.	  Vid	  
observation	  av	  hur	  gitarristen	  i	  Muse	  spelar	  den	  melodi	  jag	  försökt	  att	  planka	  ser	  jag	  
exempelvis	  att	  han	  använder	  sig	  av	  en	  slideteknik,	  vilket	  betyder	  att	  han	  efter	  att	  ha	  spe-‐
lat	  en	  ton	  på	  en	  sträng	  drar	  med	  fingret	  på	  samma	  sträng	  för	  att	  byta	  ton	  utan	  att	  an-‐
vända	  plektrum	  för	  den	  andra	  tonen.	  Det	  här	  var	  något	  jag	  inte	  hade	  upptäckt	  innan	  och	  
haft	  problem	  med	  att	  greppa	  hur	  jag	  skulle	  göra	  för	  att	  spela	  den	  passagen.	  När	  jag	  väl	  
upptäcker	  detta	  utbrister	  jag	  ”jaha”.	  Efter	  att	  ha	  tittat	  och	  lyssnat	  på	  hur	  gitarristen	  
gjorde	  integrerade	  jag	  det	  jag	  såg	  med	  vad	  jag	  tidigare	  lärt	  mig	  på	  egen	  hand.	  I	  och	  med	  
det	  fungerade	  mitt	  spel	  bättre	  än	  innan	  jag	  tittade	  på	  videon	  och	  jag	  kunde	  senare	  spela	  
melodin	  i	  originaltempo.	  
	  

4.3	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  	  
Föreliggande	  studie	  har	  utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  fokuserat	  på	  att	  synlig-‐
göra	  mitt	  lärande	  på	  gehör.	  Resultatet	  har	  till	  stora	  delar	  handlat	  om	  hur	  jag	  har	  kämpat	  
med	  problem	  och	  problemlösande	  genom	  att	  använda	  olika	  resurser.	  Att	  synliggöra	  vad	  
jag	  gjorde	  när	  jag	  lyckes	  planka	  snabbt	  har	  i	  stället	  hamnat	  lite	  i	  skymundan.	  Det	  fram-‐
kommer	  dock	  att	  när	  jag	  lyckades	  planka	  vissa	  delar	  av	  inspelningarna	  var	  orsaken	  att	  
jag	  kände	  igen	  de	  delarna.	  De	  var	  bekanta	  och	  jag	  kunde	  förankra	  mina	  tidigare	  upple-‐
velser	  i	  vad	  jag	  hörde,	  vilket	  ledde	  till	  framgång.	  
	  
Sammanfattningsvis	  designar	  jag	  mitt	  lärande	  på	  gehör	  efter	  vad	  som	  händer	  i	  stunden.	  
Jag	  hade	  ingen	  tydlig	  medveten	  design	  inför	  mitt	  lärande	  förutom	  det	  lyssningsschema	  
jag	  hade	  förberett,	  och	  tidigare	  erfarenheter	  såsom	  gehörsträning.	  Under	  min	  inlärning	  
stötte	  jag	  ofta	  på	  både	  små	  och	  större	  problem.	  Dessa	  problem	  innebar	  att	  jag	  hade	  svårt	  
att	  planka	  låtarna.	  Resultatet	  av	  mina	  analyser	  visar	  tydligt	  att	  det	  grundar	  sig	  i	  bris-‐
tande	  erfarenheter	  av	  gehörsträning.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  förstå	  och	  skapa	  mening	  av	  de	  tecken	  låtarna	  gav	  mig	  blev	  jag	  tvungen	  att	  
ständigt	  söka	  information	  och	  bearbeta	  lärprocessen,	  vilket	  skulle	  kunna	  sägas	  ingå	  i	  
första	  transformationscykeln.	  Min	  bearbetning	  gjordes	  dels	  genom	  att	  upprepa	  låten	  för	  
mig	  själv	  och	  variera	  mellan	  att	  härma	  inspelningen	  under	  tiden	  låten	  var	  igång	  eller	  
härma	  låten	  från	  minnet	  efter	  att	  låten	  hade	  pausats.	  Detta	  gjorde	  jag	  både	  med	  hjälp	  av	  
röst	  och	  gitarr	  omlott	  med	  varandra.	  De	  val	  av	  resurser	  jag	  inkluderade	  i	  mitt	  lärande	  
grundade	  sig	  i	  hur	  jag	  upplevde	  att	  plankningen	  gick.	  Gick	  det	  lätt	  fortsatte	  jag	  på	  samma	  
sätt,	  men	  om	  jag	  inte	  kunde	  tolka	  och	  förstå	  de	  tecken	  låten	  gav	  mig	  designade	  jag	  om	  
mina	  förutsättningar	  med	  syfte	  att	  hjälpa	  mig	  själv.	  De	  resurser	  jag	  framförallt	  tog	  hjälp	  
av	  var	  den	  tekniska	  resursen	  Youtube	  för	  att	  få	  möjligheten	  att	  spela	  upp	  en	  låt	  i	  origi-‐
naltempo,	  och	  även	  för	  att	  få	  visuella	  bilder	  av	  hur	  musiker	  spelade	  låten	  via	  livevideos	  
av	  låtarna.	  Detta	  gjorde	  jag	  bara	  vid	  enstaka	  tillfällen	  då	  studien	  framförallt	  har	  fokuse-‐
rats	  på	  plankning	  endast	  via	  gehör.	  För	  att	  sammanfatta	  använde	  jag	  mig	  av	  en	  variation	  
av	  flera	  resurser	  när	  jag	  upplevde	  att	  jag	  behövde	  skapa	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  
lära	  mig	  en	  låt	  på	  gehör.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  det	  designteoretiska	  perspekti-‐
vet	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  lärande	  och	  gehör.	  Avslutningsvis	  lyfts	  arbetets	  
betydelse	  samt	  fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten.	  	  
	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Utifrån	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  på	  lärande	  lyfter	  resultatdiskussionen	  först	  fram	  
min	  lärandeprocess	  i	  relation	  till	  hur	  mina	  förutsättningar	  har	  sett	  ut	  och	  vad	  det	  har	  
inneburit.	  Vidare	  diskuteras	  min	  lärandeprocess	  i	  relation	  till	  skapandet	  och	  användan-‐
det	  av	  minnen	  i	  en	  meningsskapande	  process.	  Slutligen	  under	  samma	  rubrik	  5.1.2,	  dis-‐
kuteras	  något	  friare	  motiv	  för	  val	  och	  användning	  av	  olika	  semiotiska	  resurser.	  

5.1.1	  Förutsättningar	  för	  lärande	  på	  gehör	  
Bengtson	  (1976)	  beskriver	  att	  förmågan	  gehör	  för	  en	  musiker	  dels	  har	  koppling	  till	  
genre.	  Detta	  är	  värt	  att	  nämna	  då	  jag	  hade	  mycket	  lättare	  att	  planka	  ackorden	  i	  Mk-‐ultra	  
än	  i	  Fit	  in,	  och	  dessa	  två	  låtar	  hör	  till	  relativt	  olika	  genre.	  Johanssons	  (2002)	  avhandling	  
beskriver	  också	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  värde	  i	  att	  kunna	  känna	  igen	  och	  beskriva	  ackord	  
och	  ackordsgångar	  samt	  memorera	  musikaliska	  strukturer.	  Samma	  fenomen	  beskriver	  
Ginsborg	  (2004)	  i	  sin	  studie.	  Hon	  fastslog	  att	  människor	  är	  beroende	  av	  tidigare	  memo-‐
rerade	  musikaliska	  strukturer	  de	  har	  kunskap	  om	  för	  att	  reproducera	  via	  gehör	  och	  att	  
minnet	  konstrueras	  utifrån	  tidigare	  erfarenheter	  av	  musik.	  Utifrån	  den	  nämnda	  forsk-‐
ningen	  i	  relation	  till	  mitt	  resultat	  ser	  det	  ut	  som	  att	  Mk-‐ultra	  innehåller	  strukturer	  som	  
jag	  mer	  kände	  igen	  än	  i	  låten	  Fit	  in.	  Jag	  skriver	  i	  resultatdelen	  att	  jag	  exempelvis	  hade	  
svårt	  att	  höra	  bastoner	  och	  dessutom	  inte	  kunde	  identifiera	  vissa	  av	  ackordsprogress-‐
ionerna.	  Under	  min	  process	  lutade	  det	  ofta	  mot	  att	  behöva	  detaljlyssna,	  alltså	  lyssna	  ef-‐
ter	  ett	  ackord	  i	  taget	  och	  räkna	  ut	  intervallen	  mellan	  varje	  ackord	  för	  att	  kunna	  få	  svar	  
på	  vad	  jag	  lyssnade	  på.	  Frågan	  är	  om	  processen	  sett	  annorlunda	  ut	  om	  jag	  hade	  haft	  
bättre	  erfarenheter	  likt	  ett	  ramverk	  med	  genrespecifika	  typiska	  harmoniska	  skeenden.	  	  
	  
Helgessons	  (2003)	  forskning	  visar	  en	  djupare	  syn	  på	  människans	  gehörsförmåga	  än	  vad	  
Bengtson	  (1976)	  skriver.	  Helgesson	  tar	  exempelvis	  upp	  aspekter	  som	  att	  gehöret	  är	  
starkt	  kopplat	  till	  minne,	  motorik,	  kroppsuppfattning	  samt	  kroppens	  hållning	  och	  posit-‐
ion.	  Vad	  som	  gjorde	  att	  jag	  framför	  allt	  kunde	  planka	  introt	  i	  Fit	  in	  och	  majoriteten	  av	  
ackorden	  i	  Mk-‐ultra	  så	  effektivt	  skulle	  kunna	  förklaras	  exempelvis	  utifrån	  Helgessons	  
(2003)	  forskning.	  Kortfattat	  menar	  Helgesson,	  som	  jag	  förstår	  det,	  att	  förutsättningar	  för	  
en	  gehörsförmåga	  är	  tidigare	  etablerade	  erfarenheter,	  det	  vill	  säga	  gehörsträning	  som	  
både	  är	  praktisk	  och	  mental.	  En	  rimlig	  förklaring	  till	  framgång	  under	  plankning	  av	  Mk-‐
ultra	  är	  att	  jag	  inte	  bara	  hade	  hört	  liknande	  musik	  innan,	  jag	  hade	  också	  lärt	  mig	  spela	  
liknande	  musik	  utantill	  och	  reflekterat	  över	  och	  memorerat	  mitt	  lärande.	  Detta	  var	  alltså	  
en	  viktig	  förutsättning	  för	  mitt	  lärande	  vilket	  egentligen	  grundar	  sig	  i	  mitt	  minne	  för	  
musikaliska	  strukturer	  i	  den	  givna	  genren	  som	  Mk-‐ultra	  tillhör.	  	  
	  

5.1.2	  Skapandet	  och	  användandet	  av	  minnen	  	  
Gehörsbaserade	  minnen	  består	  av	  vad	  Liljestam	  (1997)	  delar	  upp	  i	  auditivt,	  visuellt,	  tak-‐
tilmotoriskt	  och	  verbalt	  minne,	  och	  skapas	  av	  vad	  Helgesson	  (2003)	  beskriver	  som	  
”inre”	  upplevelser	  och	  ”yttre"	  stimuli.	  Mycket	  av	  de	  inre	  upplevelserna	  och	  vissa	  yttre	  
stimuli	  är	  svåra	  att	  sätta	  finger	  på	  och	  prata	  om,	  det	  vill	  säga	  konkretisera.	  Mycket	  av	  
lärandet/minnesskapandet	  sker,	  utifrån	  hur	  jag	  tolkar	  Liljestams	  (1997)	  texter,	  i	  det	  



	  27	  

undermedvetna.	  Under	  min	  lärprocess	  ser	  jag	  ändå	  vissa	  aspekter	  av	  mitt	  lärande	  som	  
kan	  tas	  upp	  till	  ytan.	  De	  yttre	  stimuli	  jag	  tillägnade	  och	  använde	  mig	  av	  under	  plank-‐
ningsprocessen	  kan	  ses	  som	  gitarren,	  rösten,	  datorn,	  plektrum	  och	  inte	  minst	  inspel-‐
ningen.	  Jag	  tolkar	  det	  som	  att	  mina	  inre	  upplevelser	  yttrade	  sig	  tydligast	  i	  mitt	  avvä-‐
gande	  om	  jag	  plankade	  rätt	  eller	  fel	  ackord.	  I	  mina	  inre	  upplevelser	  borde	  det	  exempel-‐
vis	  också	  ingå	  i	  hur	  det	  kändes	  att	  spela	  på	  gitarren	  eller	  hur	  det	  kändes	  när	  min	  röst	  var	  
fel	  eller	  rätt	  matchad	  mot	  en	  ton	  i	  inspelningen.	  Detta	  avvägande	  av	  vad	  jag	  upplevde	  
som	  rätt	  eller	  fel	  och	  som	  grundar	  sig	  i	  min	  personliga	  upplevelse	  skulle	  för	  vidare	  för-‐
ståelse	  kanske	  behövas	  förklaras	  på	  ett	  djupare	  plan,	  men	  är	  som	  Liljestam	  (1997)	  skri-‐
ver	  svårt	  att	  konkretisera.	  Det	  Liljestam	  (1997)	  och	  Helgesson	  (2003)	  beskriver	  som	  
vitala	  delar	  i	  lärande	  och	  minnesskapande	  på	  gehör	  har	  under	  mitt	  lärande	  på	  gehör	  
rimligtvis	  spelat	  en	  stor	  roll	  i	  vad	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  beskriver	  som	  meningsskap-‐
ande	  process.	  Meningsskapande	  ska	  också	  ha	  skett	  genom	  transformation,	  menar	  
Kempe	  och	  West.	  De	  nämnda	  aspekterna	  av	  lärandet	  och	  minnesskapande	  Liljestam	  
(1997)	  och	  Helgesson	  (2003)	  nämner	  i	  relation	  till	  vad	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  beskri-‐
ver	  som	  meningsskapande	  och	  transformation	  borde	  också	  ha	  spelat	  en	  vital	  roll	  i	  mitt	  
lärande	  på	  gehör.	  Utifrån	  en	  designteoretisk	  syn	  sker	  lärande	  också	  genom	  reflektion,	  
vilket	  är	  en	  del	  av	  den	  andra	  transformationscykeln	  (Rostvall	  &	  Selander	  2010).	  I	  mitt	  
resultat	  framkommer	  att	  jag	  under	  mitt	  lärande	  på	  gehör	  gjorde	  relativt	  omfattande	  re-‐
flektioner	  och	  omprövningar	  för	  ökad	  förståelse	  av	  den	  givna	  informationen.	  Enligt	  
Rostvall	  och	  Selander	  kan	  det	  beskrivas	  som	  min	  design	  i	  lärandet.	  Det	  jag	  lärt	  mig	  spela	  
som	  i	  någon	  mening	  har	  skett	  genom	  en	  fulländad	  transformationsprocess	  under	  plank-‐
ningsprocessen	  borde	  då	  också	  skapats	  till	  att	  bli	  mina	  framtida	  förutsättningar.	  De	  
skapades	  för	  att	  framöver	  verka	  som	  minnen	  och	  ha	  funktionen	  som	  förutsättningar	  för	  
framtida	  lärande,	  vilket	  i	  enlighet	  med	  Rostvall	  och	  Selander,	  skulle	  kunna	  beskrivas	  
som	  min	  design	  för	  lärande.	  	  
	  
Även	  om	  arbetet	  grundar	  sig	  på	  ett	  designteoretiskt	  förhållningssätt	  var	  det	  inget	  val	  att	  
utifrån	  en	  designteoretisk	  grund	  välja	  röst	  och	  dator	  som	  resurs.	  De	  problem	  jag	  stötte	  
på	  under	  plankningsprocessen	  valdes	  också	  att	  hanteras	  via	  variation	  i	  användandet	  av	  
flera	  olika	  resurser.	  Det	  var	  framförallt	  så	  jag	  försökte	  hjälpa	  mig	  själv	  att	  lära	  mig	  in-‐
spelningarna	  i	  stället	  för	  att	  hantera	  problemet	  utifrån	  vad	  exempelvis	  Berndalen	  (u.å)	  
beskriver	  som	  förutsättningar	  för	  att	  lära	  på	  gehör.	  Borde	  då	  jag	  rimligtvis	  kanske	  ha	  
hanterat	  situationen	  annorlunda	  är	  en	  fråga	  som	  jag	  ställt	  mig.	  Mitt	  lyssningsschema	  
som	  resurs	  innefattade	  exempelvis	  mest	  vägledning	  som	  att	  lyssna	  efter	  basen	  för	  att	  
kunna	  härleda	  till	  ackord.	  Det	  skulle	  istället	  exempelvis	  kunna	  innefatta	  förklaringar	  av	  
typiska	  harmoniska	  förlopp	  kopplat	  till	  den	  givna	  tonarten	  och	  genren,	  vilket	  beskrivs	  
av	  både	  Bengtsson	  (1976)	  och	  Johansson	  (2002)	  som	  förutsättningar	  för	  lärande	  på	  ge-‐
hör.	  
	  
Solot	  i	  låten	  Fit	  in	  valde	  jag	  att	  planka	  utan	  hjälp	  av	  instrument	  och	  röst,	  och	  i	  stället	  
skriva	  ner	  vad	  jag	  hörde	  från	  inspelningen,	  vilket	  jag	  mer	  eller	  mindre	  misslyckades	  
med.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  intressant	  att	  se	  på	  detta	  exempel	  då	  problematiken	  troligt-‐
vis	  grundar	  sig	  i	  att	  jag,	  utifrån	  vad	  Ginsborg	  (2004)	  nämner	  i	  sin	  forskning	  om	  att	  
många	  musiker	  kommer	  ihåg	  grundstrukturen	  i	  en	  låt	  de	  nyss	  hört	  men	  inte	  detaljer	  i	  
melodin,	  hade	  svårt	  att	  identifiera	  låtens	  musikaliska	  strukturer.	  Detta	  visar	  sig	  tydligt	  i	  
och	  med	  att	  jag	  via	  noteringsmetoden	  valde	  att	  inte	  kunna	  ”leta”	  efter	  ackord,	  det	  vill	  
säga	  jämföra	  olika	  ackord	  med	  gitarren	  eller	  med	  rösten	  i	  relation	  till	  låten.	  Jag	  kunde	  då	  
bara	  förlita	  mig	  på	  min	  inre	  upplevelse.	  	  
	  
Studien	  visar	  att	  det	  första	  steget	  för	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  lära	  sig	  en	  låt	  är	  att	  känna	  
igen	  och	  identifiera	  olika	  musikaliska	  strukturer,	  vilket	  också	  bekräftas	  av	  Ginsborg	  
(2004).	  Utifrån	  hennes	  forskning	  borde	  det	  då	  möjligen	  inte	  vara	  att	  härma	  eller	  ”räkna	  
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ut”	  vad	  som	  hörs,	  vilket	  jag	  annars	  fokuserade	  mycket	  på.	  Min	  process	  formades	  alltså	  
inte	  för	  ofta	  via	  en	  medveten	  förankring	  i	  tidigare	  upplevelser	  vad	  jag	  kan	  se.	  Förarbetet	  
till	  att	  praktiskt	  kunna	  lära	  sig	  en	  låt	  på	  gehör	  borde	  då	  rimligtvis	  också	  vara	  att	  skaffa	  
sig	  en	  inre	  kunskap	  innan	  den	  praktiskt	  kan	  delas	  med	  sig	  av,	  alltså	  spelas	  eller	  skrivs	  
ner	  i	  noter.	  Denna	  kunskap	  borde	  då	  också	  kunna	  existera	  utan	  att	  behöva	  delas.	  
	  

5.2	  Arbetets	  betydelse	  	  
Föreliggande	  studie	  har	  visat	  på	  en	  mångfald	  av	  semiotiska	  resurser	  som	  alla	  spelat	  en	  
roll	  i	  mitt	  lärande	  på	  gehör.	  Genom	  att	  studera	  mig	  själv	  har	  jag	  kunnat	  synliggöra	  
många	  av	  mina	  resurser	  och	  hur	  de	  påverkar	  mitt	  lärande.	  Trots	  att	  jag	  enbart	  studerat	  
min	  egen	  lärandeprocess	  hoppas	  jag	  på	  att	  min	  självobservation	  kommer	  kunna	  hjälpa	  
mig	  synliggöra	  mina	  framtida	  elevers	  lärande.	  För	  att	  jag	  ska	  kunna	  förstå	  mina	  elevers	  
lärande	  måste	  jag	  kanske	  först	  förstå	  mitt	  eget	  lärande.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  viktig	  
förutsättning	  för	  att	  kunna	  förankra	  sig	  i	  och	  förstå	  att	  elevens	  hinder	  för	  att	  skapa	  me-‐
ningsfulla	  representationer	  beror	  på	  många	  faktorer.	  Olika	  faktorer	  för	  att	  skapa	  me-‐
ningsfulla	  representationer	  skulle	  exempelvis	  kunna	  vara	  motivation,	  repetition,	  tempo	  
och	  längre	  fraser	  för	  att	  skapa	  ett	  sammanhang.	  Kunskap	  om	  vanliga	  musikaliska	  struk-‐
turer	  som	  kadenser	  eller	  vanliga	  rytmiska	  mönster	  är	  också	  faktorer	  för	  att	  skapa	  me-‐
ningsfulla	  representationer,	  och	  alla	  dessa	  exempel	  ingick	  mer	  eller	  mindre	  i	  mitt	  lä-‐
rande	  på	  gehör	  under	  arbetsprocessen.	  	  
	  
Att	  lära	  sig	  musik	  på	  gehör	  är	  en	  aktivitet	  som	  kan	  göras	  med	  eller	  utan	  en	  lärare.	  Uti-‐
från	  detta	  faktum	  bör	  det	  rimligtvis	  betyda	  att	  läraren	  måste	  få	  bli	  en	  tillgång,	  det	  vill	  
säga	  en	  hjälp	  för	  eleven.	  Det	  skulle	  istället	  kunna	  bli	  att	  läraren	  försvårar	  elevens	  situat-‐
ion	  genom	  att	  hantera	  för	  långa,	  obegripligt	  korta	  eller	  ologiska	  repeteringar.	  Att	  synlig-‐
göra	  vilken	  lärandedesign	  som	  fungerar	  bra	  eller	  inte	  för	  mig	  har	  varigt	  nyttigt	  för	  min	  
skull	  både	  som	  lärare	  och	  musikant.	  Jag	  tror	  och	  hoppas	  att	  lärare	  som	  tar	  del	  av	  denna	  
studie	  också	  kommer	  kunna	  se	  lärande	  på	  gehör	  ur	  några	  nya	  eller	  fördjupande	  vinklar	  
och	  perspektiv	  genom	  att	  koppla	  studien	  till	  sitt	  eget	  eller	  elevers	  lärande.	  	  	  
	  

5.3	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
För	  att	  vidga	  förståelsen	  för	  lärande	  på	  gehör	  ur	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  skulle	  
en	  liknande	  studie	  kunna	  göras	  på	  flera	  individer.	  Studien	  skulle	  också	  kunna	  utvecklas	  
med	  intresse	  för	  att	  undersöka	  hur	  en	  elevs	  lärande	  på	  gehör	  ser	  ut	  med,	  eller	  utan	  lä-‐
rare.	  Skulle	  eleven	  exempelvis	  behöva	  vara	  mer	  kognitivt	  aktiv	  själv,	  det	  vill	  säga	  reflek-‐
tera	  och	  behöva	  förstå	  situationen	  mer	  för	  att	  kunna	  lära	  sig	  en	  låt,	  och	  när	  läraren	  finns	  
med	  mer	  landa	  i	  att	  bara	  härma.	  Det	  kan	  alltså	  vara	  intressant	  att	  se	  det	  sociala	  samspe-‐
let	  som	  kan	  påverka	  elevens	  lärande	  i	  olika	  riktningar.	  Vidare	  skulle	  en	  liknande	  studie	  
kunna	  göras	  med	  sång	  och	  andra	  instrumentgrupper	  då	  alla	  instrument	  har	  sina	  svårig-‐
heter	  och	  sången	  som	  på	  något	  vis	  har	  en	  egen	  särställning	  instrumentet	  är	  i	  kroppen.	  	  	  
	  
Studien	  skulle	  också	  kunna	  ta	  en	  annan	  riktning	  genom	  att	  undersöka	  dagens	  elevers	  
förutsättningar	  för	  lärande	  på	  gehör	  i	  jämförelse	  mot	  elevers	  förutsättningar	  för	  tjugo	  år	  
sedan.	  Idag	  finns	  det	  exempelvis	  väldigt	  mycket	  mer	  hjälpmedel	  som	  Amazing	  slow-‐
downer	  och	  nästintill	  oändligt	  utbud	  av	  musik	  via	  program	  som	  Spotify	  och	  instruktions-‐
videos	  på	  Youtube.	  Finns	  det	  bara	  positiva	  följder	  av	  utvecklingen	  kring	  dessa	  tekniska	  
medel	  eller	  skapar	  det	  också	  kanske	  problem	  är	  frågor	  som	  skulle	  kunna	  tas	  i	  åtanke.	  
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