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Sammanfattning  
 
Syftet med det här arbetet är att upptäcka metoder och strategier för att på gehör planka musik. Genom 

studier har jag undersökt min lärandeprocess när jag plankar en rocklåt på gehör. Jag har fört loggbok 

och ljudupptagningar under arbetsprocessen för att kunna dokumentera vad som har hänt och få 

vetskap om hur jag har gått tillväga. I bakgrunden har jag använt mig av det sociokulturella 

perspektivet som teori och denna teori har varit grunden till analysen av min lärandeprocess. Jag har 

då upptäckt vad jag använder för olika kulturella redskap när jag plankar och hur dessa används i min 

process. Dessa redskap presenteras i resultatdelen som röst och memorering, tidiga musikstudier, 

strukturlyssning och begränsning samt foten. Detta innebar att jag behövde memorera det jag hörde 

noggrant för att sedan kunna applicera det på mitt instrument. Rösten representerades som sång vilket 

innebär att jag sjöng det som hade memorerats och förtydligade för fingrarna vad som skulle spelas. 

För att kunna gå vidare och övervinna de svåra delarna i arbetet behövde jag begränsa mig till små 

delmål i låten och strukturera mitt arbetssätt. Mina tidiga studier och erfarenheter i musiken var 

grunden till att jag överhuvudtaget kunde börja plankningsprocessen och att utvecklas i den. Foten 

hjälpte mig att känna pulsen och förtydligade taktslaget för att kunna behålla det rätta notvärdet. I 

diskussionen jämför jag resultatet med tidigare forskning och litteratur som berör ämnena gehör, 

plankning och strategier för plankning. Jag avslutar arbetet med mina egna reflektioner kring arbetets 

betydelse och möjliga fortsatta studier. 

 

Nyckelord: plankning, transkribering, spela på gehör, sociokulturellt perspektiv och planknings 

strategier. 
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Abstract  
 
The purpose of this study is to discover methods and strategies about how to transcribe1 music by ear. 

Through studies, I have observed my learning process when I transcribe a rock song by ear. I have 

used a logbook and sound recordings during the work process to document what has happened and 

get knowledge of how I have been doing. In the background, I have used the sociocultural perspective 

as theory and this theory has been the basis for the analysis of my learning process. I have then 

discovered what I use for different cultural tools as I transcribe music and how these are used in my 

process. These tools are presented in the result section as voice and memorization, early music 

studies, limitation and structure listening as well as the foot as a tool. This means that I needed to 

memorize what I heard carefully to then apply it to my instrument. The voice was represented as 

song, for example, I sang what had been memorized and clarified for the fingers what would be 

played. In order to move on and overcome the difficult parts of the work, I had to limit myself to 

small sub-goals in the song and structure my way of working. My early studies and experiences in 

music were the reason why I could in general start the transcribing process and develop in it. The foot 

helped me feel the pulse and clarify the beat to keep the correct note value. In the discussion, I 

compare the result with previous research and literature related to topics hearing, transcribing and 

strategies for transcribing. I finish the work with my own reflections about the importance of work 

and possible further studies. 

 

Keywords: copy music by ear, transcribing, sociocultural perspective and transcribing strategies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1 Another word for transcribing is copy music. 
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1 Inledning  
 

I detta kapitel presenterar jag hur mitt intresse för plankning av musik växte fram och varför jag ville 

utvecklas inom detta område. Jag kommer att avsluta kapitlet med problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för mitt arbete.  

 

 

 

1.1 Inledande text  
En av mina första gitarrlärare i Iran presenterade den klassiska gitarren för mig på ett sätt så jag trodde 

att konstmusiken med notläsning var det bästa sättet att lära sig musik och därför har den högre status 

än gehörspel. Det var inte bara min lärare som hade sådana influenser på mig, utan i den klassiska 

musikkretsen såg man ner på andra musikgenrer, hörde och upplevde jag. Gehörsspel, det vill säga 

att lära sig ett stycke med örat i min värld, fick ett mindre värde vilket innebar att jag aldrig ville lära 

mig att spela på gehör. När jag började studera musik på högskolan, i Sverige, insåg jag hur begränsad 

min kommunikation med musik var när jag inte kunde spela det jag hörde och det som i princip var 

utanför noter. Nu blev allt omvänt i min värld. Jag tänkte nu att en riktig musiker ska kunna spela det 

hen hör, för att världen runt om oss är fylld med ljud och toner.  Jag kände mig döv och handikappad 

i den musikaliska världen, eftersom jag inte kunde göra så mycket utan noter.  

 

Detta blev för mig en anledning till att börja lära mig att spela på gehör för att upptäcka det direkta 

förhållandet eller relationen till musiken. För att lära mig att spela på gehör upptäckte jag vidare att 

plankning, det vill säga att ta ut låtar med örat var en smidig väg då man kunde göra det själv utan att 

behöva ha någon som spelar musiken för en eller med en. Med det här arbetet fick jag möjligheten 

att utveckla och fördjupa mig i det jag hade börjat i de första två åren på musikhögskolan Ingesund. 

Jag hade dessutom påbörjat att ta lektioner i elgitarr vilket bidrog till utvecklingen av mitt gehörspel. 

Som blivande gitarrlärare är det dessutom viktigt för mig att kunna den här tekniken då mina 

kommande elever kommer att utveckla denna förmåga och få en öppnare relation med musikvärlden.  

 

Detta arbete är inom musiklärarprogrammet, då vi som går på musiklärarprogrammet ska genomföra 

en studie av egen utformning och lärandeprocess inom musik. Jag kommer att studera min 

inlärningsprocess när jag plankar en rocklåt med huvudfokus på gitarrspelet. 

 

 

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Med detta arbete vill jag studera hur jag går tillväga och vilka verktyg och redskap jag använder när 

jag lyssnar på en låt och sedan vill spela den. Det vill säga när jag plankar låten på mitt instrument. 

Jag kommer att analysera och urskilja de strategier som jag använder mig av när jag plankar en rocklåt 

samt uppmärksamma den problematik och de svårigheter som jag kommer att stöta på under 

plankningsprocessen. Problemen som jag kommer att stöta på kan vara brister på mina tekniska 

färdigheter då vissa delar av låten går för snabbt. Det kan också vara problematiskt att uppfatta vissa 

ljudbilder som elgitarren spelar då jag är klassisk gitarrist och de ljudbilderna kan vara främmande 

för mig. Dessutom kommer det att vara svårt att höra och urskilja alla ljud som spelas samtidigt då 

mina vanor i gehörsspel är begränsad. Genom att undersöka mitt eget lärande kommer jag att 

upptäcka hur jag går tillväga, vad jag använder för redskap, samt hur jag omvandlar all den här 

informationen för att transformera ljud till något praktiskt på ett instrument.  
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Syftet med studien är att synliggöra och beskriva metoder och strategier som jag använder mig av när 

jag plankar en låt på gehör. Detta för att jag själv ska bli medveten om de metoder och strategier och 

för att andra ska kunna ta del av de metoderna som synliggöras. Följande frågeställningar kommer 

att hjälpa mig att uppfylla syftet med studien: 

 

1. Vilka redskap och strategier använder jag när jag lär mig att planka en låt på gehör? 

 

2. Hur påverkas lärandeprocessen av min musikaliska bakgrund som klassisk gitarrist när jag plankar 

en rocklåt? 
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2 Bakgrund  
 

I detta kapitel presenteras definitioner av plankning och gehör, övande strategier i plankning, tidigare 

forskning inom plankning samt det teoretiska perspektiv som ligger till grund för mitt arbete. 

 

2.1 Definitioner av plankning och gehör 
Plankning, transcription på engelska, är ett ganska nytt fenomen i musikhistorien eftersom det hänger 

ihop med ljudinspelningsteknologin såsom grammofon och skivor. Johansson (2002) skriver i sin 

avhandling om hur de första jazzmusikerna satte sig vid radion och plankade sin favoritlåt under den 

korta tiden låten spelades. Musikerna kunde inte hinna med att planka hela låten och den önskan fick 

vänta tills de fick sin favoritskiva i handen. De första skivorna kom ut 1917 och spelades in av musiker 

från New Orleans. Så småningom började skivspelning sprida sig och på samma sätt började 

plankning användas mer inom blues, jazz och rock som inlärningsmetod. Plankning är ett begrepp 

som används när man skall ta ut musik via sitt gehör och sedan spela eller skriva ner den på noter. 

Johansson (2002) beskriver att när man plankar, lär man sig ett musikstycke via gehöret. Man imiterar 

och försöker återskapa till exempel ett gitarrsolo med hjälp av sitt instrument och gehör (Johansson, 

2002). 

 

Lilliestam (1995) skriver att gehörsmusik är det vanligaste och äldsta traditionen i musiken som vi 

människor har använt oss av och fortfarande använder inom bland annat rock, jazz, folkmusik, 

barnvisor med mera. Ordet gehör kommer från tyska och betyder hörsel, på engelska hearing 

(Johansson, 2002) och det förklaras i Sohlmans musiklexikon som: 

 
Förmågan att med blotta örat korrekt uppfatta en bestämd musikalisk struktur (en melodi, ett 
rytmiskt mönster och en ackordföljd m.m.) och kunna ådagalägga detta på ett konkret sätt. 
(Sohlmans, 1976, s. 82).  

 

Bengtsson (1976) som är en av skribenterna i Sohlmans musiklexikon förklarar att man ska vara 

förtrogen med vissa musikaliska grundkoder i musiken liksom tonsystemet, intervallförrådet, rytmer, 

klanger, melodier osv för att kunna igenkänna, identifiera och reproducera dem. Det vill säga för att 

kunna spela på gehör man ska kunna urskilja och identifiera olika komponenter i musiken samt ha 

reproduktionsförmåga (Bengtsson, 1976). Johansson (2002), förklarar också för att kunna 

reproducera en melodi på gehör ska man åtminstone kunna spela lite av ett instrument samt att kunna 

memorera den melodin. Instrumentspelet innebär som han uttrycker: 

 
 Minne och kunskap om vilka ljud som kommer att bli följden av olika aktiviteter på ett 
instrument” t.ex. nedtryckning av strängar på gitarr eller kombinationer av ventiler på 
brassinstrument etc. (Johansson, 2002, s. 29).  

 

När det gäller att memorera gör vi det enligt Lilliestam (1995), genom olika typer av minnen som 

samverkar med varandra. Han tar upp fyra representationer som vi människor använder oss av när vi 

lär oss låtar på gehör: Auditivt minne, eller hörselminne, är att komma ihåg en melodi eller ett 

musikaliskt motiv. Visuellt minne, är att man kan minnas hur något ser ut, till exempel att komma 

ihåg hur en skala eller ett ackord ser ut på gitarren. Kinestetiskt (beröringsminne), är att vi minns hur 

det känns i kroppen när vi sjunger eller spelar ett instrument; väldigt små rörelser i fingrar, man kan 

till exempel tala om intonationen på stränginstrumenten liksom cello. Verbalt minne, är att man kan 

använda verbala begrepp för att komma ihåg det man vill göra till exempel att namnge en låt eller 

säga att låten går i A-dur.  
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Förutom att kunna memorera och spela ett instrument, fortsätter Johansson (2002), att man även ska 

kunna relatera delar av det man hör (trots att man inte har hört själva låten förut) till vad man har 

spelat och hört förut via till exempel kompmönster, ackordföljder, sångens form eller klichéer som 

finns i musiken. Slutligen berättar Johansson om de musiker som har kommit långt på ett instrument 

och att de med hjälp av, förutom sitt gehör, via sin känsel och sin syn veta i förväg hur musiken skall 

realiseras på ett instrument.  

2.2 Två musikers strategier i plankning 
För att få en helhetsbild på hur man kan gå tillväga när man plankar samt vilka delmoment som skulle 

kunna ingå har jag tagit upp två musikers övandestrategier. Första musikern är Eric Patterson (2014), 

en professionell jazzsaxofonist, som undervisar i jazzimprovisation. Den andre musikern är Mark 

Levine, en erkänd musiker och författare till bland annat, The Jazz Theory Book (Levine, 1995). 

Nedan följer några utvalda exempel på instruktioner hämtade från både Pattersons och Levins böcker: 

 

2.2.1 Pattersons strategier 

Patterson (2014) lägger stor vikt vid lyssningen och att den ska göras ordentligt. Han menar att du 

bör lyssna på solot så noga så att det går att sjunga på exakt tonhöjd (pitch), rätt tajming och i rätt stil. 

Detta förutsätter att du har lyssnat på låten så pass mycket att du kan höra den i ditt huvud, beskriver 

han. Det är ungefär som att memorera en bild eller ett ansikte fast med ljud. Fortsättningsvis menar 

han att man ska lyssna på musiken emellanåt för att veta om det är rätt toner och rytmer. Efter 

lyssnandemomentet lägger han vikt vid att begränsa sig till små bitar till exempel genom att ta en ton 

i taget i stället för hela fraser. Han förklarar att genom att lägga ihop de tonerna långsamt kan det 

utvecklas fraser så småningom. Nästa steg efter begränsningen är att öva med metronom anser 

Patterson. När man har lärt sig en hel fras kan man spela den långsamt med en metronom tills frasen 

sitter. Detta hjälper till att dels få in melodin i minnet och dels kunna öka hastigheten gradvis med 

metronomen. Sista steget som Patterson (2014) beskriver är att öva till inspelningen av låten. Genom 

att spela tillsammans med inspelningen kan man lära sig de detaljer som musikern spelar i sitt solo 

och efterhand kunna spela precis som musikern. När vi spelar med inspelningar lär vi oss olika 

musikers sätt att spela solo och lär oss därmed jazzens språk, menar han. Detta sker om man använder 

sig av sina plankningar i sitt eget solo och det är en av de viktigaste fördelarna med att planka menar 

han. 

 

Patterson (2014) ger en enkel men samtidigt heltäckande beskrivning hur en musiker kan gå tillväga 

för att planka. Efter att jag hade läst hans anvisningar fick jag en klar bild på hur man går tillväga när 

man plankar. Pattersons anvisningar är väldigt tydliga och med de klara små stegen vägleder han 

eleven till en stadig och högre nivå som senare kan utvecklas ytterligare. Han poängterar extra noga 

vikten av att kunna sjunga den önskade melodin som ska plankas men han tar inte upp hur man 

plankar ackord och ackordföljder vilken begränsar arbetet för de som har som mål att planka ackord. 

 

2.2.2 Mark Levines strategier 

Den andra musikern, Levine (1995), skriver i sin bok att varje stor jazzmusiker har fått den bästa 

delen av sin utbildning genom transkriberingen. Han poängterar också att en musiker får en mer direkt 

kontakt med musiken under plankning eftersom tillvägagångssättet ställer krav på att musikern 

lyssnar noga på det musikaliska innehållet, till och med på det emotionella innehållet i musiken. Han 

beskriver vidare att det finns två olika sätt att transkribera en låt, att skriva ner låten på noter och att 

spela låten med ett instrument. Han lägger dock till att den andra varianten är mycket bättre då man 

kommer djupare in i musiken och lär sig andning, frasering och det känslomässiga innehållet i 

musiken.  



 10 

 

Levine (1995) skriver att man ska börja med melodin först och planka fras efter fras och inte vara 

orolig om inte alla toner är rätt i början. Han menar att man kan återkomma till svåra fraser och fylla 

i luckorna gradvis och ju mer man plankar desto snabbare går processen. För att få den rytmiska 

placeringen kan man stampa med foten och sjunga frasen fortsätter Levine (1995). Efter melodin kan 

man börja med ackorden men för att planka ackorden behöver man planka basstämman som basisten 

spelar vid varje ackordbyte skriver han. Han menar att med hjälp av bastonerna kan man bygga upp 

olika ackord vilka man kan pröva sig fram genom att jämföra med inspelningen. Han avslutar sina 

råd med att man inte ska fastna på något ställe utan man ska fortsätta fram när man möter svåra 

ackordbyten eller fraser och man kan alltid återkomma dit. 
 

Levines (1995) anvisningar är heltäckande men inte lika detaljerade som Pattersons (2014). Levine 

tar dock upp sjungandet som ett bra sätt för att få den rytmiska placeringen rätt, men han talar inte 

om det på samma sätt som Patterson gör. Medan Patterson talar om att man ska lyssna på solot 

noggrant, så att man kan sjunga det korrekt i rätt pitch, talar Levine istället om att planka basstämmor 

och ackordbyten vilket Patterson inte nämner alls. 

 

2.3 Tidigare forskning inom området 
Som forskningsmaterial använder jag mig av en doktorsavhandling som KG Johansson skrivit. I hans 

avhandling som heter ”Can you hear what you are playing?” formulerar han sitt syfte så:  
 

”Att beskriva och förklara strategier som används av rockmusiker i att höra och spela 
ackordföljder när de spelar okända2 rocklåtar på gehör” (Johansson, 2002, s. 14).  
 

2.3.1 KG Johansson 

För att genomföra sitt arbete skrev Johansson (2002) tre rocklåtar, spelade in dem, frågade sex 

musiker planka dem individuellt3 samt intervjuade dessa musiker om hur de gick tillväga för att 

planka låtarna. Resultatet han fick varierade beroende på vilka personer det handlade om, vilka 

instrument de spelade och om de var musiker med akademisk utbildning4 eller saknade det 

akademiska. Det blev två huvudkategorier i hans resultat; antingen plankade man genom att enbart 

lyssna på musiken det vill säga lyssnandestrategier eller man använde eller fick hjälp av sitt 

instrument för att nå sitt mål det vill säga via spelandestrategier. Som det ingår i syftet med 

avhandlingen, handlar den om hur man hör ackordföljder och jag har försökt att begränsa och inrikta 

mig mot de resultat som har med plankning i allmänhet att göra: I lyssnandestrategier framkommer 

följande resultat:  

1. Att känna igen bekanta ackord som man har hört förr.  

2. Att känna igen någon ton/ljud som tillhör det instrument man spelar t.ex. sjätte strängen(E) på      en 

gitarr låter på ett visst sätt och en gitarrist kan genast känna igen E strängen när den hör den. På 

samma sätt kan en gitarrist känna igen Am ackordet för att som gitarrist brukar man spela det ackordet 

flitigt.  

                                                 
2 Med okända låtar menar man att informanterna aldrig hade hört eller spelat de låtarna de blev 

prövad med även om ackordföljden var standard (Johansson, s.99, 2002). 
3 För eventuella påverkningar t.ex. kroppsspråk, anordnade Johansson att informanterna inte ska 

sitta i samma rum (Johansson, 2002). 
4 Alla sex informanterna hade spelat i något rockband (var rockmusiker) varav tre hade även en 

musikutbildning på högskolenivå. I en av hans studier upptäcker han att de informanterna med 

formell musikutbildning, fixar det lättare att planka den angivna låten för att de hade spelat i massor 

av stilar på sin musikhögskola. Det till skillnad till de informanter utan formell utbildning som hade 

fokuserat sig mest i den stil (rockmusik i det fallet) de spelade. (Johansson, s. 210, 2002). 
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3. Att lyssna på basstämman och klargöra i vilka intervaller5 de rör sig i. Om t.ex. det sista ackordet 

var ett G och basstämman rör sig uppåt genom ett intervall större än en sekund6, kan en spelare höra 

att intervallet i basstämman är en ters, eller en kvart, och så vidare. 

3. Att lyssna på melodin, t.ex. genom att använda melodin eller visa fragment av den kan man avgöra 

vilket ackord det ska spelas eller det är eventuellt på väg att spelas. Med andra ord som Johansson 

formulerar ”en melodi som detta skulle innebära att nästa ackord skulle vara…”. Detta innebär att om 

en melodi används på ett ovanligt sätt, eller harmoniseras med ovanliga ackord, kan kunskapen om 

standardmönster innebära problem för en spelare som förväntar sig sådana mönster (Johansson, 

2002). I spelandestrategier framkommer följande resultat: 

1. Att använda sig av melodik eller ackord figurer, t.ex. för att kunna hitta en melodi kan man genom 

att spela olika licks7 eller fills8 spelar sig fram till den önskade melodin. 

2. Att bygga ackord från den baston man har hittat, t.ex. om man har hittat en baston då kan man 

genom att stapla upp olika toner hitta den ackord man letar efter. 

3. Att använda sig av omedelbar lärande instant learning9(Johansson, 2002).  

Johansson (2002) fortsätter att plankning hänger ihop med genrekännedom och utan den kännedomen 

är det omöjligt att kunna spela en låt omedelbart. Ju mer man är bekant med en genre desto lättare är 

det att planka en låt i denna genre. Slutligen jämför han sina resultat med det sociokulturella 

perspektivet och använder sig av kommunikation som exempel: Om en kommunikation ska lyckas 

på högre nivå går det lättare om man har samma språk (Johansson, 2002). Johanssons studie är 

relevant för mitt arbete eftersom han söker svar på hur man går tillväga för att planka musik. Hans 

arbete utgör en grundlig studie som avslöjar hur eller vad en person kan göra när hen vill, med hjälp 

av sitt instrument och sin hörsel, spela efter en låt hen hör. Oavsett var personen befinner sig i nivån 

av plankningskonsten eller vilken musikstil hen spelar kan personen utnyttja boken för att utvecklas 

till en högre nivå.  Även om syftet för avhandlingen är inriktad på att finna hur man hör ackordföljder 

ger den en genomgripande bild på hur man överhuvudtaget kan planka och vad det innebär.  Jag är 

på nybörjarnivå när det gäller plankning och mitt arbete är baserat på mina egna observationer och 

min egen utveckling. Till skillnad från mig och mitt arbete har Johansson å ena sidan plankat flertal 

låtar och å den andra sidan har han studerat sex musikers tillvägagångssätt via kombinerat prov och 

intervju.  

  

                                                 
5 Intervall är inom musik avståndet i tonhöjd mellan två toner. (Wikipedia 2018) 
6 Ett musikaliskt intervall på ett diatoniskt steg samt beteckning för den andra tonen i en diatonisk 

skala. (Wikipedia 2018) 
7 en Lick är en kort fras som känns igen och/eller är ihågkommen, som i "You keep playing, en Jimi 

Hendrix lick". Jazz-och rock spelare använder licks som källmaterial för sina solon (Johansson, 

2002, s. 255).  
8 Fills eller fills-ins. Fills spelas vanligtvis när sång eller soloinstrument har en paus; som i en 

vanlig tolv-taktblues (blues tolvan), där sång har två takter och ett instrument spelar fills i de två 

efterföljande takterna mellan sångens 

 fraser (Johansson 2002, s. 253). 
9 Johansson utgår från det han kallar ”repeated mistakes” d.v.s. att man snabbt kan lära sig att 

upprepa någonting man har spelat någon gång förr.  Det sättet att lära sig kan vara motsatsen till en 

mer medveten och gradvis byggandet av kunskap. Om man t.ex. förmodat sig har hört C-ackordet i 

första omgången man lyssnade på en låt då kommer man förmodligen att spela C-ackordet varje 

gång man hör denna bit av låten tills man blir medveten om sitt misstag och rättar till sig. Det vill 

säga att man genom att upprepa sitt misstag kan lära sig det rätta svaret (Johansson, 2002, S. 215). 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv jag har som grund för mitt arbete är det sociokulturella perspektivet. 

Sociokulturella teorin talar om för oss att förmågor som vi utvecklar i en miljö är kulturellt betingade 

och när vi utför någonting, såsom att resonera abstrakt, använder vi oss av så kallat kulturella redskap 

(Säljö, 2012). Denna teori blir relevant för mina studier då jag studerar hur jag genomför min 

lärandeprocess och för att lyckas genomföra det behöver jag veta vilka förmågor jag bär med mig 

sedan tidigare och vilka behöver jag utveckla. Jag behöver dessutom veta vilka kulturella redskap 

som används i min lärandeprocess och hur jag tolkar dem.  

 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Huvudpersonen i den sociokulturella traditionen är Vygotskij som under sitt liv arbetade om 

utveckling, lärande och språk. För att definiera lärande och utveckling utgår man i det sociokulturella 

perspektivet från förmågor som är kulturella i sin karaktär som att läsa, skriva, räkna, resonera 

abstrakt och lösa problem. I vårt naturliga tillstånd vill vi människor alltid lära oss och utvecklas. Vi 

tar till oss ständigt vad det finns utanför oss och detta kallas för appropriering i det sociokulturella 

perspektivet). För att kunna appropriera använder vi oss av medierande redskap10. I den tidiga 

sociokulturella traditionen räknade man upp två redskap som medierande, de språkliga och de 

materiella/fysiska (Säljö, 2012).  

 

Det språkliga eller mentala redskapet kan vara en symbol, ett tecken eller teckensystem liksom 

bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp liksom inflation och procent m.m. Språkliga redskap har 

sitt ursprung i den kulturella utvecklingen som i själva verket har en historia bakom sig. Ett exempel 

är det metriska systemet. Förr använde vi oss av tum och fot och efter flera år utveckling, har vi nu 

bytt dem mot centimeter och meter. Det är därför när vi människor tänker och kommunicerar 

använder vi oss av kulturella redskap och kan förstå omvärlden via de redskapen. Säljö (2012) återger 

Vygotskij (refererad till Vygotski, 1994) där han skriver att vi människor inte upplever världen direkt 

utan vi tänker i omvägar med hjälp av medierande redskap. Som exempel kan man tänka på någon 

från öknen, som aldrig har varit i någon stad och inte förstår sig på vägskyltar. Han har inga 

förkunskaper om vägskyltar, som i det här fallet räknas som medierande redskap, och det är 

nödvändigt för honom för att förstå den nya världen. Här kommer vi till Vygotskjis berömda triangel 

om medieringens princip som handlar om att vi människor reagerar inte direkt på omvärldens signaler 

och stimuli utan vi tänker med hjälp av de kulturella redskap som vi bär med oss. Det vill säga att vi 

bär med oss medierande redskap, får stimulus av olika signaler och ger respons till dem (Säljö, 2012 

).  

 
                                                Medierande redskap 

 

 

 

 
                                                Stimulus Respons 

Figur 1(Säljö 2012) 

Som det utgick från exemplet hade mannen inga förkunskaper om vägskyltar och därför saknade han 

medierande redskap. På grund av detta reagerade han inte på vägskylten som i det här fallet räknas 

                                                 
10 Mediering betyder förmedling och det innebär att vi människor använder oss av redskap och 

verktyg för att tänka, kommunicera, förstå och agera i vår värld (Säljö 2012, s. 187) 
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som stimulus, enligt Vygotskjis triangel, och därför visade han inga reaktioner så kallade respons. 

Hammare och tangentbord är exempel på de fysiska redskapen och de är i själva verket anslutna till 

de språkliga redskapen. En smed till exempel, måste känna till materials egenskaper och hur det låter 

sig bearbetas för att kunna utveckla i sitt jobb (Säljö, 2012).  

 

Eftersom de språkliga och fysiska redskapen är beroende (går hand i hand) av varandra har man på 

senare år använt sig av kulturella redskap istället för språkliga och fysiska redskap. Detta innebär att 

kunskap och färdighet är både praktisk och teoretisk och man kan inte hålla isär dem. I den 

sociokulturella teorin räknas språk som redskapens redskap. Ett flexibelt teckensystem som är 

dynamiskt, utvecklas ständigt och samspelar med andra uttrycksformer. Både när vi tänker inom oss 

och när vi kommunicerar med andra använder vi oss av språkliga redskap. En ingenjör till exempel 

kan tänka i modeller och ekvationer medan en musiker kan tänka i melodier och rytmer samt att de 

kan kommunicera med varandra om sina egna tankar. Det vill säga att språk är teckensystem som 

finns både mellan människor och inom dem (Säljö, 2012).  

 

När vi människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet är vi mycket nära att behärska något 

nytt. Det vill säga att vi har nya erövringar av kunskaper och färdigheter inom räckhåll. Till exempel: 

Om vi lär oss att sjunga en stor ters då är vi nära att ta in eller appropriera de grunder som krävs för 

att sjunga en treklang. Denna princip kallade Vygotskji för den närmaste utvecklingszonen och i 

denna zon, menade han, att vi är mottagliga för instruktioner och förklaringar från lärarens håll. 

Läraren däremot behöver inte stödja eleven hela tiden utan det räcker att i början bygger upp läraren 

en stödstrukturs som eleven kan utgå från och så småningom bli självständig i sin utveckling (Säljö, 

2012). 
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3 Metodkapitel  
 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts i studien. Vidare presenterar jag mitt 

genomförande av studien och hur loggböckerna och ljudinspelningarna har bearbetats och 

analyserats. Slutligen presenterar jag etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

 

3.1 Metoder och arbetsgång  
I detta avsnitt presenterar jag mina valda metoder för arbetet, loggbok och ljudspelning. När jag 

började med mitt arbete hade jag som tanke att ha loggboksskrivande som metod och som en del i 

min arbetsgång. Under min arbetsgång insåg jag att det även behövdes ljudinspelning för att gå vidare 

i arbetet. Loggskrivandet blev därför min huvudmetod som kompletterades av ljudspelningsmetoden 

senare i arbetet. Som vår lärare hade tipsat oss om började jag med arbetet från första dagen och som 

hon också hade nämnt försökte jag att ha studien i åtanke under dagarna på terminen för att göra ett 

bättre arbete. Att börja tidigt gav mig möjligheten att utnyttja en längre period vilket gav upphov till 

ännu flera insikter. Genom att hela tiden ha studien i åtanke skapades förutsättningar för att bearbeta 

de reflektioner som kunde dyka upp i mitt huvud när som helst under terminen. Ljudinspelningen 

skedde däremot när jag skulle sjunga de fraser jag hade lärt mig eller när jag skulle spela de fraserna 

på gitarr. Dessa gjorde jag naturligtvis efter att jag hade lyssnat på min fras och hade pausat spelaren.  

 

3.1.1 loggbok som metod 

Enligt Bjørndal (2005) är loggboksskrivande och skriftlig reflektion utförliga beskrivningar av det 

som ägt rum och hjälper loggskrivaren, att med hjälp av den skriftliga reflektionen, skapa en djupare 

förståelse av egna praktiken. Bjørndal (2005) citerar Møler att den dolda delen av yrkespraktiken 

tydliggörs med hjälp av loggskrivandet. Enligt teoretiker, fortsätter han, att skrivandet befrämjar 

inlärningen genom att handen och ögat integreras samt att det sätter igång den inre dialogen inom 

oss. Detta innebär att vi kan både prata och lyssna på oss själva. Bjørndal (2005) fortsätter att med 

hjälp av skrivande börjar vi både analysera oss själva och skaffa oss så kallade praxisteori. Det 

sistnämnda betyder vardagsteori och medvetenheten om den möjliggör förändringstillfället i stunden. 

 

Loggböcker är i sin ursprungliga form en strukturerad aktivitet men det är viktigt att vara medveten 

om vilken grad av struktur loggskrivaren väljer att ha i sin loggbok. Den loggbok som har en mer 

ostrukturerad karaktär kan ge mer utrymme till att upptäcka saker och ting som är halvt omedvetna 

för loggskrivaren eftersom de ger upphov till en friare reflektion. Men Bjørndal (2005) menar 

samtidigt att de är krävande att läsa och analysera i efterhand.  

 

3.1.2 Ljudinspelning som metod 

Enligt Bjørndal (2005) har ljudinspelning som metod två huvudsakliga fördelar. Dels att man fångar 

upp en rikedom av detaljer och dels att informationen konserveras. Det går att till exempel spola fram 

och tillbaka ljudet hur många gånger som helst eller använda sig av långsam uppspelning. Varje gång 

man går tillbaka och lyssnar på inspelningen upptäcker man något nytt och intressant. Detta hjälper 

till att skapa en ingående och djup förståelse av komplicerade situationer. Operatören påverkar dock 

vilka ljud som ska spelas in genom sin val av plats och mängder av mikrofoner. Till skillnad från 

videospel som registrerar stimuli för både synen och hörsel använder ljudinspelning bara hörsel som 

sinne. Dessa begränsningar innebär att den här metoden inte blir en kopia av verkligheten utan en 

representation av verkligheten (Bjørndal, 2005). 
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3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras val av studieobjekt och dokumenterade situationer. Jag kommer dessutom 

att skriva hur jag genomförde och bearbetade dokumentationen samt presentera etiska överväganden 

och studiens tillförlitlighet och giltighet. 

  

3.2.1 Val av studieobjekt 

Låten som jag valde att planka var en låt som hade ett visst gitarrsolo som många rockgitarrister har 

spelat eller spelar i många rocklåtar och jag ville lära mig hur ett sådant solo spelas. Är det svårt, är 

det lätt och hur får man det soundet? Som klassisk gitarrist innebar detta val av studieobjekt för mig 

att kliva in i en annan genre vilket i sig betydde att jag skulle vandra i en främmande musikkultur. 

Enligt sociokulturella teorin (Säljö, 2012) utvecklar man förmågor som är kulturella till sin karaktär 

och för mig som saknade den musikgenren i min bakgrund skulle det vara intressant att studera sådana 

lärande processer. Johansson (2002) använde sig av okända låtar i sin studie för att ha en mer 

tillförlitlig och intresseväckande lärandeprocess och detta var också min andra anledning för att välja 

en låt som jag inte hade lyssnat på tidigare. Låten heter ”Sweet Child of mine” och är framförd av 

bandet Guns N Roses från USA. Låten släpptes som singel och spelades in år 1988, den tillhör genren 

hårdrock och är 5.56 minuter lång. Det är gitarrsolon som pågår mellan sekunderna: 1:32-47 och 

2:34-3:04, som jag ägnar mesta av mitt fokus på under mitt arbete men jag plankar även 

återkommande tema, sångens melodi och ackord som spelas i låten.  

 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Jag förde loggböcker under arbetes gång, varje gång jag satt och plankade, efter arbetsgång, när jag 

hade plankat färdigt, vilken tid som helst under dagen eller natten då jag hade reflekterat över eller 

hört något som hade med arbetet att göra. Ljudspelningen skedde för det mesta under arbetsgången 

och ibland efter det då jag spelade in min egen röst eller mitt gitarrspel. 

 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Ljuden var inspelade med min dator, en Mac Book Pro. Antal inspelningstillfällen varierade beroende 

på hur svår eller lätt processen var och hur mycket jag orkade jobba. Inspelningen skedde under eller 

och efter varje plankningsmoment på mitt rum hemma eller mitt övningsrum på musikhögskolan 

Ingesund. Jag spelade upp musiken också med min dator och plankade låten med min elgitarr. Datorn 

ställde jag på ett notställ cirka halv meter framför mig med en vinkel för att få spela in bästa 

ljudkvalitet. Jag behövde en tyst miljö för att uppfatta ljuden så bra så möjligt. När jag spelade upp 

låten fokuserade jag på att lyssna så bra så möjligt och var begränsande med hur lång fras jag vill 

planka vid varje tillfälle innan jag pausade. Därefter var jag fokuserad på att vara avslappnad för att 

bättre kunna återge det som jag hade hört med rösten. Jag upptäckte att när jag var stressad kunde jag 

glömma lite av det jag hade hört och kunde inte återge fraserna så bra. När det gällde 

loggboksskrivandet valde jag att skriva en relativ ostrukturerad loggbok. Jag använde mig av min 

iPad för att dokumentera och detta gjorde jag med ett väldigt fritt språkbruk. Jag skrev ner det jag 

tänkte på och reflekterade vid varje dokumentationstillfälle. Min ostrukturerade loggbok som 

observationsmetod gav mig möjlighet till många nya idéer vilken ibland gjorde mig förvånad men 

det krävde också en del tid för reflektion, bearbetning och analys. 

 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

För att kunna transkribera loggböcker och ljudspelning behövde jag strukturera upp dem så det gick 

att dela upp dem i olika teman. I början läste jag mina loggar, periodvis, för att se vad jag hade gått 

igenom, vad som hade hänt och eventuellt om jag behövde byta riktning i mitt arbetssätt. På slutet 
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när jag upplevde att jag hade tillräckligt med loggar så letade jag efter teman som var likt eller olikt 

de resultatmönster som jag hade läst i bakgrunden det vill säga litteratur och forskningsarbeten. De 

teman som jag fann kunde jag sedan med hjälp av bakgrundskapitlet bearbeta och göra en 

transkribering av. Resultatet av mina transkriberingar möjliggör en analys i relation till mina 

frågeställningar som det kommer att beskrivas i resultatavsnittet. Under arbetes gång försökte jag 

ständigt att begränsa min analys till de syften jag har i min uppsats. 

 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

Med etiska överväganden strävar forskaren, enligt Bjørndal (2005), efter att inte kränka, störa eller 

orättvist behandla observationsobjektet eller personer när man observerar dem. Eftersom jag har 

studerat min egen lärandeprocess så behöver jag inte ta ställning till det etiska övervägandet. Som 

Bjørndal (2005) beskriver, man ” tar i akt” det vill säga att man respekterar de som blir observerade. 

I sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Kvale (2014) att validitet och giltighet i det 

vanliga språkbruket betyder sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. Han beskriver uttrycket 

reliabilitet som handlar om forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Han menar att ett 

tillförlitligt resultatarbete kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Kvale (2014) 

skriver att metoden som är valid undersöker vad den påstår undersökas och är giltig om den mäter 

den som vill mätas. Jag har undersökt de frågeställningarna som jag har i mitt arbete och byggt upp 

resonemangen och resultaten utifrån de teoretiska perspektiv och tidigare forskning som jag använder 

mig av i mitt arbete. Utifrån dessa premisser kan jag dra slutsatser att min forskning har relevanta och 

tillförlitliga grunder som karakteriserar en vetenskaplig text men på en grundnivå. Det vill säga att 

det kan finnas brister i utförandet av forskningen vilket kan förbättras. Under arbetets gång har jag 

försökt att ha en kritisk inställning mot genomförandet av arbetet men trots mina försök och strävan 

till ett objektivt förhållande i min studie, kommer det finnas spår av mina personliga tolkningar i 

arbetet som påverkar det.  
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4 Resultat  
 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av mina analyser som jag har gjort utifrån materialet och 

loggböckerna. Jag kommer att beskriva de steg jag tagit för att planka en låt med hjälp av mina 

anteckningar och ljudinspelningar. Under arbetes gång har jag funnit några olika teman som har 

kommit att fungera som en röd tråd. Dessa teman kommer även att användas för att dela upp resultatet 

och jag benämner dem som olika redskap med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet. De 

redskap som jag har använt mig av under arbetets gång är röst och memorering, tidigare musikstudier, 

strukturlyssning och begränsning samt foten. Jag avslutar kapitlet med sammanfattningen av mina 

resultat. 

 

4.1 Rösten och memorering som redskap  
Ett av de huvudredskap jag använde mig av var rösten, representerad som sång. Rösten var som en 

translator mellan det ljud jag hörde och det som sedan översattes till spelning av en ton på 

instrumentet. Det tog tid innan jag förstod vikten av sången i plankningen. Men ju mer jag utvecklades 

i processen desto tydligare blev vikten av den. I samma takt växte insikten om hur viktigt det var att 

memorera fraserna. Jag var noggrann och jobbade hårt men jag insåg inte när jag blev trött eller hade 

suttit för länge. Då tappade jag min koncentration och blev mindre noggrann. Jag upptäckte vidare 

att för att sjunga en fras på exakta tonhöjden behövde jag först memorera frasen ordentligt. Trots att 

det låter som ett självklart resonemang insåg jag inte det förrän jag upptäckte att jag hade plankat fel 

i flera omgångar.  
 

Gud vad lätt man blev lurad av sig själv! Jag som hade trott att jag hade sjungit rätt 
insåg nu att jag hade sjungit fel. Jag tror det berodde på att jag inte hade fokuserat så 
bra? Nästa gång måste jag skärpa mig och memorera melodin bra först; sedan försöka 
sjunga den (citat ur loggboken) 

 

Det var då jag kunde upptäcka brister i hur jag memorerade de fraser och melodier jag jobbade med.  

 
Så länge jag lyssnar bra så kan jag kopiera det jag hör annars blir det dålig kopiering. 
Ibland lyssnar jag ungefär utan att jag är medveten om det. Det gick bättre än igår, 
även om det är en långfras så kan jag spela in det i huvudet exakt och därefter blir 
spelandet mer noggrant (citat ur loggboken) 

 

Sången fungerade som en brygga mellan ljud och instrument. Med hjälp av sången kunde jag repetera 

delar av musiken i ett långsammare tempo vilket gjorde att jag lättare kunde överföra musiken till 

instrumentet. På så vis fick sången en liknande funktion som appen Amazing slowdowner, det vill 

säga att jag kunde dra ner tempot hur mycket jag ville och därmed underlätta plankningsprocessen. 

Det var dock inte alltid lätt att ha rösten som hjälpmedel. På morgonen när jag inte hade pratat mycket 

var det inte lika lätt att sjunga. Ibland blev det dessutom väldigt svårt att sjunga vissa fraser då de var 

höga i registret. 

 
Nästa gång måste jag värma upp min röst när jag ska planka (Citat ur loggboken). 

 

Senare upptäckte jag att det inte var ett måste att sjunga fraserna utan jag kunde nynna eller höra dem 

inom mig själv om jag ville. Däremot kunde jag känna mig extra säker på memoreringen av 

melodierna när jag sjöng dem. Den melodi jag sjöng kunde lättare jämföras med mitt gitarrspel och 

själva låten jag utgick från. Om något inte stämde överens korrigerade jag det direkt. Så jag insåg att 

när jag sjöng inom mig själv eller använde mig av det inre örat fanns det större risk för misstag. I 

slutet när jag hade memorerat och sjungit frasen kunde jag låta fingrarna pröva sig fram och finna de 

rätta tonerna på gitarren. Därefter fixade jag tajmingen och känslan genom upprepning.  
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4.2 Tidigare musikstudier som redskap 
En annan faktor som hade en avgörande roll i min plankningsprocess var mina tidigare studier i 

musiken, både den teoretiska och praktiska kunskapen. Ibland går den praktiska och teoretiska 

kunskapen hand i hand och det är svårt att se gränserna som skiljer dem åt. Ibland är gränserna tydliga 

och man kan uppmärksamma dem lättare.  

 

4.2.1 Den praktiska kunskapen  

Tekniska färdigheter och instrumentalkännedom är några exempel på den praktiska kunskapen. För 

att kunna spela till exempel gitarr behöver man motoriska färdigheter i fingrarna som man övar upp 

genom att spela på den. Det är det första man behöver ha färdighet i när man ska planka en låt. Med 

hjälp av de tekniska färdigheterna kan man spela det som man har memorerat.  

 

Tekniska färdigheter lärs ibland in som olika mönster i fingrarna som man senare kan komma ihåg 

både visuellt och som hörselminne. Ett exempel på detta är när jag skulle planka ett riff som låten 

inleddes med. Eftersom jag är en klassisk gitarrist i grund och botten så har jag spelat liknande 

mönster och melodislingor i flera andra stycken. Trots att melodislingorna kan låta ganska annorlunda 

i den klassiska musiken så spelas de på liknande sätt i vänsterhanden. Detta att jag kunde lista ut den 

melodislingan och använde mig av den praktiska kunskapen var ett redskap som hjälpte mig utvecklas 

i min lärandeprocess. Ibland när min teknik inte räckte till för att melodin gick för snabbt fick jag ta 

ner tempot i hjärnan för att få fram de rätta tonerna enklare och ibland när jag inte behärskade tekniken 

så fick jag öva på den. I solodelen spelades en del bends11 som jag inte var bekant med tidigare och 

därför ställde det nya krav i min plankningsprocess. Jag fick undersöka bends och det sound som blev 

resultatet av dem. För att få bredare syn på hur man utförde bends frågade jag min elgitarrlärare om 

hjälp. Med övningar som min gitarrlärare gav mig lärde jag känna variationer av olika bends och 

vilka ljudbilder gav. Detta gav mig nya redskap för att kunna gå vidare i min lärandeprocess.  

 

Instrumentalkännedomen var den andra praktiska kunskapen som jag behövde i min 

plankningsprocess. Instrumentalkännedom är kopplad till gehöret där man utnyttjar det förråd av 

inlärda former och mönster som är både motoriska och gehörsmässiga. Detta innebär att man har 

kunskapen om musikaliska företeelser och vet ungefär hur det kommer att låta. Jag kan beskriva det 

som när man skriver på ett tangentbord. När man skriver på ett tangentbord vet man från början vad 

man ska skriva och om man har tangentbordskännedom, kan ens fingrar finna sina platser. Det händer 

att det sker misstag ibland då fingrarna inte hittar de exakta tangenterna och man behöver korrigera 

rörelsen som man har utfört. På liknande sätt genom att ungefär veta vilka ljud som kommer att bli 

följden av vilka aktiviteter som utfördes på greppbrädan kunde mina fingrar pröva sig fram till den 

redan memorerade melodin. Det vill säga att samverkan mellan muskelminnet och 

instrumentalkännedomen kan med en redan memorerad melodi - auditivt minne - resultera i toner. 

Skillnaderna mellan tangentbordet och greppbrädan är att det på tangentbordet finns färre tangenter12 

och att du kan se exakt vilken tangent du trycker ner.  

 
Det är intressant hur fingrarna ibland lyckas automatiskt hitta vart de ska sätta sig 
(citat ur loggboken) 

 

                                                 
11 Bends eller Strängböjning utföras genom att bilda vågor på en not på gitarrbräddan och sedan applicera en kraft, 

vinkelrätt mot fretplattans längd med fingrarna, förskjuta strängen från sin vilande vibrerande position. Detta ger en 

kontinuerlig ökning i tonhöjden, som kan manipuleras av en skicklig spelare för att ge en sångliknande kvalitet till en 

musikalisk passage. (Wikipedia 11/4–2018 min översättning) 
12 Motsvarande för gitarren blir greppband eller frets som man har på gitarrbräddan. 
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Ett annat exempel där instrumentalkännedomen kom till användning var när jag försökte lista ut 

ackorden och ackordföljder med hjälp av bastoner som spelades i låten. När jag hade tagit ut melodin 

som spelades av basisten kunde jag stapla upp vissa av de bastonerna och bygga olika ackord. Denna 

melodi pågår mellan sekunderna 16–31 i låten. De bastoner som spelades av basisten gick i en Dess- 

mixolydisk skala där det var tre toner som hade en viktigare roll och som ackorden landade i. De tre 

tonerna var Dess, Gess och B och ackorden som formades av de tonerna blev Dess-dur, Gess-dur och 

B-dur. Genom att jämföra ackordet som jag hade byggt upp med ackorden i låten kunde jag höra om 

det ackordet stämde överens eller inte. Om ackordet inte stämde överens med låtens ackord kunde 

jag korrigera tonerna tills jag kunde höra att jag spelade det rätta ackordet. Genom att använda mig 

av den praktiska kunskapen fann jag en ackordföljd som hade huvudrollen i kompet och utvecklades 

vidare i mitt arbete. 

 

4.2.2 Den teoretiska kunskapen   

Med den teoretiska kunskapen menar jag inte endast det grundläggande i musikteorin, tonsystemet, 

de musikaliska elementen o.s.v. utan det är även den teorin som är kopplad till örat och gehöret. Som 

exempel kan jag nämna att det inte räcker att man känner till att ackordet C-dur består av tonerna c-

e-g utan man ska kunna höra hur ett C-durackord låter och hur det uppfattas i förhållande till andra 

tonarter och ackord.  

 

Ett exempel på den teoretiska kunskapen som hjälpte mig i mitt lärande var tonart- och 

harmonikkännedom. När jag hade plankat vissa delar av solot samt melodin som sångaren sjunger 

upptäckte jag vilken tonart låten gick i. Därför visste jag, ungefär teoretiskt, vilka toner och vilka 

ackordföljder som resten av musiken skulle innehålla. Efter flera års studier i musik brukar man kunna 

höra om melodierna och ackorden som spelas i en låt förhåller sig till tonarten eller inte. ”Sweet Child 

of mine” går i tonarten Dess-dur mixolydisk och Ess-moll. Båda tonarterna har samma toner i sin 

skala och beroende på om man landar på tonen Dess eller Ess byter man tonart från dur till moll. I 

vissa delar övergår melodins tonart från Dess-dur mixolydisk till Dess-dur eller till Dess-pentatonisk. 

Det innebär att melodierna i dur-delen färgas av alla de tre tonarterna.  
 
Huvudackorden som spelas i låten är Db, B, Gb och Ab och dessa får följande funktioner i tonarten 

Dess-mixolydisk; tonika, subdominantens subdominant, subdominant och dominant. Teoretiskt 

visste jag vilka ackord som var tonika, subdominant och dominant i tonarten Dess-mixolysik och nu 

behövde jag hitta subdominantens subdominant vilket jag fann med hjälp av bastoner13. De teoretiska 

kunskaperna jag nämnt hjälpte mig att enklare finna de ackord som spelas i låten och effektiviserade 

plankningsprocessen. När det gäller tonart-kännedom kan jag lägga till att det tog längre tid att planka 

de melodier som hade pentatonisk karaktär än de melodier som gick i en vanlig dur eller moll-skala. 

Detta för att mina erfarenheter i att spela i de pentatoniska skalorna är inte lika långa som i dur- och 

molltonarterna. 
 

Jag inser nu hur plankningsprocessen blir långsammare när melodin rör sig i den 
pentatoniska tonarten. (citat ur loggboken)  

 

Förutom att utgå från tonarten och veta vilka ackord som ingår, kunde jag relatera till min gehörsbank 

och urskilja de ackordföljderna som spelas i låten. En av de vanligaste ackordföljderna som man kan 

höra i musikgenrerna pop och rock är tonika, subdominant och dominant. I låten jag valt finns Dess, 

Gess och Ass-dur som har samma funktion14 och är huvudackompanjemanget i nästan hela låten. 

Eftersom jag hade hört de ackordföljderna i mina musikstudier många gånger tidigare och kunde 

                                                 
13 Jag hänvisar till 4.2.1 där jag förklarar hur jag hittade ackorden från bastoner. 
14 Ackorden B tillhör också låtens ackordföljd men det tillhör inte den vanliga ackordföljden som finns i pop och rock. 

Därför går jag inte djupare i det i denna del. 
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relatera till de mönstren i min gehörsbank så kunde jag använda det som ett redskap i min 

lärandeprocess. Förutom harmoniken kunde jag relatera till rytmer och melodier utifrån min gamla 

teoretiska kunskap. Detta var andra resurser som bidrog till en snabbare utveckling i processen.  

 

Introriffet15 var också ett exempel som jag kunde relatera till i mina klassiska gitarrstycken som jag 

har spelat tidigare. Den melodislingan påminde mig om den barocka repertoaren som är ofta skriven 

för luta och cello och som har arrangerats för den klassiska gitarren under de senaste årtiondena. Jag 

kunde känna igen en sådan melodislinga genom min gehörsbank och därför relatera till den som 

någon form av ett musikaliskt mönster eller motiv. Detta var också ett redskap för mig i 

sammanhanget för att smidigare ta mig fram i min plankningsprocess. 

 

4.3 Strukturlysning och begränsning som redskap 
Det dröjde ett tag innan jag insåg vikten av att strukturera plankningsprocessen. Som nybörjare är det 

lätt att kasta sig in i ett hav av ljud och dränka sig i oförmågan att hantera den mängd av ljud som 

träffar en utan avbrott. Eftersom jag också var nybörjare inom plankning så hade jag ingen struktur 

för hur jag skulle gå tillväga och tänkte inte heller att strukturen kunde vara så betydelsefullt för 

processen. Jag trodde att bästa sättet var att börja från början och ta bit för bit tills jag blev färdig.  

 
Nu ska jag sitta och planka varje dag och tar bit för bit. Jag plankar en låt och det är 
ett praktiskt arbete och jag gör de svåra delarna flera gånger då kommer det att lösa 
sig. Arbetet måste jag lämna i tid och därför jobbar jag hårt (citat ur loggboken). 

 

Detta var något som efter ett tag visade sig vara opraktiskt och besvärande och tvingade mig att tänka 

om i min inlärningsprocess.  

 
Den här delen är väldigt komplicerad och det är så svårt att höra vad som spelas när 
man är tvungen att lyssna på andra instrument samtidigt. Det känns som att jag är 
blind i sättet jag jobbar på ibland (citat ur loggboken). 
 

Jag började så småningom inse att jag behövde strukturera mig för att komma fram till något mål. Jag 

insåg att plankning av en låt inte är ett mål utan det innehåller flera delmål. Delmålen kan i början 

vara en ton, några toner, ett ackord eller en fras. Sedan bygger man upp de målen till en längre fras, 

en basgång, ett ackord eller en ackordföljd. Den nya insikten hjälpte mig vidare till en ny insikt då 

jag förstod att jag behöver begränsa mig för att uppnå de delmålen. 

 
Det känns hopplöst, oavsett vad jag gör och jobbar kan jag inte fixa den här biten. 
Uppmaningen är att fokusera på en sak i taget. Dels kan andra instrument likna basen 
och ibland ett annat instrument spelar samma stämma som basen. Svårt när två 
melodier spelar tillsammans, stämmorna påverkar varandra (citat ur loggboken). 
 

Nu kunde jag känna mig mer hoppfull för att jag inte längre behövde bli stressad eller sliten av att 

processen gick för långsamt eller att den stannade still. Jag visste nu att genom begränsning kan jag 

ägna min tid åt en sak i taget och att jag kunde börja med de enklare delarna istället för låtens början.  
 
Idag ska jag börja från början d.v.s. att ta de enklaste delarna för att utvecklingszonen är i 
närheten alltid. Jag är nöjd med fyra bastoner för det här passet (citat ur loggboken). 

 
Begränsningen gjorde om det farliga havet till en tavla där jag fick möjlighet att se olika motiv separat, 

för att sedan bestämma mig för vilket motiv jag skulle välja att arbeta med under dagens pass. Ett av 

de första stegen i att se hela tavlan var till exempel att lyssna på hela låten och finna vilka instrument 

                                                 
15 Som jag nämnde även i de tekniska färdigheterna. 
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som spelar, vad det är för taktart, vad varje instrument har för funktion i låten och när just det 

instrumentet hörs samt inte hörs tydligt. På så sätt efter flera gångers repetition började mina öron så 

småningom se olika kanaler av ljud som rann in till mina öron. Ljudkanaler som jag kunde höra 

skapades av sologitarren, kompgitarren, trumsetet, elbasen och sångaren. Jag började först att planka 

melodin på sången som artisten sjunger och sedan plankade jag intro riffet16 som låten inleds med. 

Vidare tog jag ut slingan som sologitarren spelar på sina bassträngar och pågår sekunderna 16–30. 

Därefter plankade jag bastonerna som elbasen börjar spela från sekunden 32. Med hjälp av bastoner 

kunde jag nu ta ut harmoniken i låten och därefter ackordföljden. Nästa steg var första solot som 

pågår mellan sekunderna 32–47 och därefter andra solot som pågår mellan 2:34-3:04. Ibland hade 

vissa av delmålen komplicerade detaljer i sig och de detaljerna återkom jag till under ett senare tillfälle 

då jag hade blivit duktigare på att handskas med dem.  

 

Själva strukturlyssningen hade också flera dimensioner som uppenbarade sig allt eftersom. I början 

innebar begränsningen för mig att planka sångens melodi. Senare kunde det innebära att jag ville 

begränsa mina öron till att lyssna på ett visst instrument. Som jag nämnde ovan flera instrument 

spelades samtidigt och jag behövde begränsa min lyssnande till det instrument som jag ville lyssna 

på. Detta krävde en annan form av fokus som i början var mycket svårt men med tiden blev enklare. 

Detta sätt att strukturera mitt lyssnande för olika ljudkanaler förtydligade senare tavlan som jag 

försökte mana fram ur mitt inre och bidrog till att plankningen fick ett annat flyt. 

 

4.4 Foten som redskap  
Rösten nämnde jag i början som ett viktigt redskap som fungerade som en translator mellan det jag 

hörde och den melodin som sedan spelades på gitarren. En annan kroppsdel som hade en viktig roll i 

att begränsa mig och för att kunna hålla rytmen i förhållande till pulsen var foten. När en fras var mer 

komplicerad kunde jag dra ner tempot inom mig själv, men för att kunna känna pulsen och behålla 

det rätta notvärdet behövde jag stampa med foten. Slaget som hördes av foten fungerade som en 

metronom som dels gav ett stadigt tempo och underdelning och dels gav möjligheten till att korrigera 

de felaktigt memorerade tonerna. 

 

4.5 Att klara sig i ett hav av ljud 
För att planka en låt på gehör behöver jag memorera det jag hör och använda mig av kunskaper, som 

jag i mitt arbete kallar för olika redskap. Dessa kunskaper innefattar teoretiska och praktiska 

kunskaper i musiken som jag har lärt mig sedan tidigare. För att använda mig av mina kunskaper 

behöver jag ett instrument17 och ibland även kroppen som hjälpmedel. Genom att begränsa och 

strukturera mitt tillvägagångssätt i arbetsprocessen blir det effektivare och enklare att planka. 

 

Den teoretiska kunskapen innebär att vara förtrogen med musikaliska grundkoder för att känna igen 

och urskilja dem och dessutom relatera till dem. Förtrogenheten med gehöret och genrer utvecklas 

genom att till exempel arbeta med tonsystemet, rytmer, klanger, melodier och olika mönster. På så 

sätt skaffas ett förråd som jag i mitt arbete kallat för gehörsbank. Gehörsbanken blir större ju mer 

man studerar musik och spelar på gehör och detta ökar ens förtrogenhet med gehöret och olika genrer. 

Den praktiska kunskapen kan till exempel vara motoriska färdigheter av spelandet, igenkännandet av 

olika mönster som man lärt sig i vänster eller höger-handen samt instrumentalkännedom/gehör. Det 

sist nämnda kan jämföras med skrivandet på tangentbordet där fingrarna vet ungefär var varje bokstav 

sitter och kan hitta det. Kroppen är som ett hjälpmedel som jag har delat upp i rösten och foten. Rösten 

                                                 
16 Ett riff är en kort, repriserad ackord- eller melodislinga av mer eller mindre ackompanjerande 

karaktär, ett slags ostinato (Wikipedia, 2018, 04,15). 
17 Om man inte har sången som sitt instrument förstås. 
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som representeras som sång fungerar som en bro mellan det ljud man memorerar och det som ska 

spelas på instrumentet. Till exempel sjöng jag melodin och jämförde den med låten och om jag hörde 

att något var felaktigt korrigerade jag det. Foten bidrar både till att hålla tonernas värden i förhållande 

till pulsen och att sänka rytmen. Både rösten och foten är beroende av memorering och det innebär 

att man ska minnas exakt, för att produkten ska bli felfri. Sista redskapen som jag har nämnt i mina 

resultat är att kunna strukturera plankningsprocessen och att begränsa mig i det jag vill jobba med. 

För att undvika att plankningen blir en alldeles för svår och omöjlig process behöver jag börja från 

de allra enklaste delarna i låten. De svårare delarna kan jag återkomma till senare i processen. 

Begränsningen tillåter att processen inte blir för svår och att jag kan nå sina mål genom att nå mina 

delmål. En annan aspekt i begränsningen är att man kan begränsa sig till att höra ett visst instrument 

eller ljud. Detta var ett viktigt redskap då jag slapp att bli vilsen eller uppleva kaos i ett hav av ljud. 

Jag kunde nu lyssna på olika ljudkanaler genom att begränsa mig till just ett instrument. Med hjälp 

av alla dessa redskap och strategier kunde jag utvecklas i konsten av att simma i ett hav av ljud. 
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5 Diskussion  
 

I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat i relation till den litteratur, forskning och teoretiska 

bakgrund som jag har utgått från. Därefter beskriver jag mina egna reflektioner, arbetets betydelse 

och fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten. 

 

5.1 Resultatdiskussion  
I det här arbetet försökte jag lära mig att planka en låt på gehör och undersöka vilka strategier jag har 

för att utföra det. För att ha en vetenskaplig grund när jag undersökte mitt lärande så utgick jag från 

det sociokulturella perspektivet som teori. Lärande utifrån det sociokulturella perspektivet innebär att 

varje förmåga som vi människor utvecklar i ett samhälle har en kulturell förbindelse och grund. 

Eftersom de förmågorna kallas för kulturella redskap eller verktyg i denna teori så har jag döpt mina 

strategier som jag har använt mig av till olika redskap. 

 

5.1.1 Lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2012) beskriver att i det sociokulturella perspektivet det som vi lär oss är kulturellt betingat 

och därför när vi till exempel tänker (t.ex. i melodier och rytmer) eller läser använder vi oss av 

kulturella redskap. Vi människor reagerar inte direkt på omvärldens signaler utan vi tänker med hjälp 

av kulturella redskap vi bär med oss. I resultatet skriver jag att när jag i solot använder mig av bends 

behöver jag fråga min lärare om hjälp för att kunna gå vidare i arbetet. Utifrån denna teori innebär 

det att jag inte har kunskaper om bends i mitt kulturella bagage och därför behöver jag fråga om hjälp. 

De kunskaper som jag saknar innebär den tekniska färdigheten i vänstra fingrarna som bidrar till att 

forma det specifika soundet på strängen samt det gehör som bidrar till att igenkänna det klingade 

resultatet när jag utför rörelsen. 

 

Ett annat exempel är när vissa delar av melodin går i den pentatoniska skalan vilket blir en orsak till 

att processen i arbetet går långsammare för mig. Eftersom den pentatoniska skalan inte har 

förekommit i min repertoar så brister kunskapen om den och dess musikaliska innehåll i min 

gehörsbank. Därför har inte den kunskapen utvecklats och fördjupats tillräckligt inom mig. Detta 

visar att mängden kunskap om de pentatoniska skalorna behöver ökas i mitt kulturella bagage för att 

jag ska kunna ha en smidigare arbetsgång i plankningen. 

 

Ett annat exempel på min utvecklingsprocess är att låten är skriven för elgitarr och spelas med den. 

Eftersom jag inte har spelat elgitarr så länge saknar jag mycket kunskap, dels kring skapandet av olika 

sounds och dels hur man teknikmässigt spelar dem. Å andra sidan när jag plankar ackordföljden kan 

jag göra det relativt lätt. Detta beror på att den ackordföljd som spelas i låten är ett vanligt 

förekommande mönster i genrerna pop, klassisk och rock och jag har hört den många gånger. Detta 

är ett kulturellt bagage som jag bär med mig sedan tidigare och hjälper mig som ett redskap för att 

jag ska kunna gå vidare i arbetet.  

 

I sociokulturella teorin beskriver Säljö (2012) att kunskap är både teoretisk, som att lära sig tecken 

och symboler, och praktisk, som att lära sig skriva på tangentbordet; och dessa går hand i hand. När 

jag i mina resultat delar upp kunskap i den praktiska och teoretiska kunskapen upptäcker jag ibland 

att det blir svårt att dra gränser mellan dessa. Jag behöver ta upp både den teoretiska och praktiska 
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kunskapen i båda två delarna i resultatet. Ett exempel är när jag med hjälp av gehör och tekniska 

färdigheter känner igen och plankar riffet som låten börjar med. Sådana liknande arpeggiomönster 

förekommer ofta i den klassiska repertoaren som jag är välbekant med och därför kan känna igen 

dem.  

Ett annat exempel som bevisar kunskapens teoretiska och praktiska samspel anger jag i mina resultat 

som instrumentkännedom. Där beskriver jag att jag utnyttjar ett förråd av inlärda former och mönster 

som är både motoriska och gehörsmässiga. Som klassisk gitarrist bär jag med mig kunskaper i form 

av bland annat tonspråk, inlärda rörelser och tekniska färdigheter som bidrar till min utveckling i 

arbetet. Vidare tänker jag att om jag hade haft elgitarr som inriktning hade jag istället kunnat använda 

mig av det tonspråk-förråd som förekommer i elgitarr världen och av den tekniska färdigheten som 

man behöver ha för att skapa det sound som finns i elgitarren. Eftersom den låt jag plankar är skriven 

för elgitarr och har det tonspråket hade jag då haft ännu större användning av dessa kunskaper i min 

plankningsprocess.  

 

En princip, som i den sociokulturella teorin kallas för den närmaste utvecklingszonen, innebär att när 

vi behärskar en färdighet är vi mottagliga för instruktioner från lärarens håll, för att kunna lära oss 

något nytt. Till exempel om man lär sig att sjunga en stor ters är man närmare att ta in de grunder 

som krävs för att sjunga en treklang (Säljö, 2012). Ett exempel är när jag ska planka delar av solot 

där jag behöver använda mig av tekniken bends. Jag hade spelat bends tidigare men min kunskap om 

hur man skapar alla möjliga sounds med bends räckte inte till för att jag själv skulle gå vidare. Jag 

behövde därför fråga min lärare om hjälp för att lära mig den nya färdigheten och själv kunna gå 

vidare i arbetet. Jag behövde däremot inte lärarens stöd hela tiden i fortsättningen för att behärska den 

nya kunskapen. Som Säljö (2012) skriver det räcker att läraren bygger upp en stödstruktur, som eleven 

kan utgå från och så småningom bli självständig i sin utveckling.  

 

5.1.2 Att planlägga sin plankning  

Handlingsstrategier som jag hade i början av mitt arbete har utvecklats under arbetets gång då jag var 

nybörjare och inte hade några strategier för att planka. Jag gör som jag tror är bäst och många gånger 

får jag stanna processen då jag inte har några redskap för hur jag ska gå tillväga. Så småningom börjar 

jag inse att jag kan planka de enkla delarna först och kan begränsa mig till små delmål. Patterson 

(2014) skriver att man kan nöja sig med enklare partier först, som att ta en ton i taget. Levine (1995) 

förklarar på samma sätt att man kan planka melodin först och att man inte behöver oroa sig om inte 

alla toner faller på plats i början. Begränsningen gör att jag så småningom börjar lugna ner mig och 

inte blir lika stressad av misslyckanden av svåra delar. Jag lär mig, till exempel, att jag bara kan 

planka några toner av en fras om det är en komplicerad fras eller att lyssna på ett visst instrument 

eller att jag först kan ta ut bastonerna om jag vill planka en ackordföljd osv. En annan fördel med att 

börja med de enkla delarna är att själva delarna utvecklar mig i plankningen så jag kommer upp på 

högre nivåer av plankningstekniken efter att ha övat på dem. Genom att jobba med de enkla delarna 

utrustas jag för att klara av de mer utmanande delarna. Jag tror det är det som Levine (1995) menar 

när han säger att man inte ska vara orolig om man inte får alla toner rätt i början. Dessa kunskaper 

om sådana strategier växer inom mig ju mer jag jobbar med låten trots att de är svåra att lägga märke 

till under arbetets gång.  

 

Ett annat sätt som jag utvecklar genom att strukturera mig är när jag börjar lyssna separat på varje 

instrument eller melodistämma. Detta sätt att fokusera mina öron till varje stämma i låten kallar jag i 

resultatet för olika ljudkanaler. Då uppmärksammar jag den stämma som jag vill lyssna på bland en 

hel massa av ljud som annars är svåröverskådliga. Bengtsson (1976) menar att för att kunna spela på 

gehör är det viktigt att kunna urskilja och identifiera olika komponenter i musiken. När jag begränsar 

mig till att höra en viss stämma urskiljer jag det ljudet från helheten. När Bengtsson skriver om att 
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urskilja olika komponenter talar han istället om att till exempel kunna urskilja två olika intervaller 

eller två olika ackord från helheten och sätta dem i förhållande till varandra. Jag tror att mitt sätt att 

strukturera mig kan jämföras med Bengtssons förklaring av gehörsspel trots att jag begränsar mig till 

att lyssna på olika stämmor medan han begränsar sig till att urskilja olika komponenters förhållande 

till varandra och till helheten. Skillnaden blir att Bengtssons begränsning är på detaljnivå medan min 

begränsning snarare är på helhetsnivå. Detta är två olika sätt att strukturera sitt lyssnande för att 

förenkla plankningsprocessen. På samma sätt tolkar jag när Johansson (2002) och Levine (1995) vill 

härleda ackord från bastoner. 

 

5.1.3 Utövande strategier för plankning 

Ett av redskapen som jag nämner i mina resultat är memorering där jag beskriver hur viktig den har 

varit i min process. Johansson (2002) skriver att man ska memorera det man hör om man vill planka 

en låt. Petterson (2014) beskriver att man ska lyssna så noggrant så att man kan höra melodin inom 

sig själv och kan memorera ljudet som en bild. Mina resultat visar att om jag memorerar fel sjunger 

jag fel. Det som jag dock i mina resultat uppmärksammar mindre i förhållande till memoreringen är 

lyssnandet. Om jag lyssnar fel kommer jag att memorera fel och därmed sjunga fel. Efter att ha läst 

Pettersson och Johansson inser jag att lyssnandet får en viktigare roll än memoreringen, och jag inser 

att jag inte talar om det i mina resultat. 

 

En annan aspekt av lyssnandet som jag inte nämner i mina resultat är det som Levine (1995) kallar 

för den direkta kontakten med musiken. Han menar att när man plankar en låt behöver man lyssna 

noggrant för att få den djupa och emotionella kontakten med musiken. Detta betyder att lyssnandet, 

när det sker noggrant, ger oss både den exakta tonhöjden och- värden samt den exakta musikstilen 

eller tonspråket som finns i musiken. 

 

Mina resultat visar att sången är till stor hjälp då jag kan kontrollera om jag har memorerat noggrant 

eller mindre noggrant. Detta stämmer överens med det som Patterson (2014) hänvisar i sina 

instruktioner men när det gäller Levines instruktioner ligger fokus på annat håll. För Levine (1995) 

är sången ett verktyg där man kan få den rytmiska placeringen rätt vilket innebär att låtens rytmik 

förhåller sig rätt till pulsen. Jag använder däremot foten för samma resultat, d.v.s. för att få den 

rytmiska placeringen rätt. Detta innebär att jag i mina resultat når samma mål som Levine (1995) trots 

att vi använder oss av olika verktyg. 

 

I mina resultat beskrivs hur jag plockar ut det riff som spelas i början av låten. Jag känner igen riffet 

både via mitt gehör då jag har hört liknande riff flera gånger och via min vänsterhands muskelminne 

då jag har spelat sådana riff i flera omgångar. Detta benämner jag i mina resultat som tekniska 

färdigheter. Bengtsson (1976) skriver att man ska känna igen och identifiera olika komponenter i 

musiken om man vill spela på gehör. Lilliestam (1995) förklarar att visuellt minne hjälper oss att 

komma ihåg hur något ser ut som till exempel hur en skala ser ut på gitarren. Dessa två synsätt kan 

jämföras med de tekniska färdigheter som skriver jag om i mina resultat. 

 

Ett annat redskap som jag tar upp i mina resultat är instrumentalkännedomen då jag använder mig av 

inlärda mönster som är både motoriska och gehörsbundna. Jag beskriver instrumentalkännedomen 

som att skriva på ett tangentbord då man har kunskap om musikaliska företeelser och vet ungefär i 

förväg hur något ljud kommer att låta. Detta går att tolka med det som Johansson (2002) tar upp i sina 

resultat i spelande strategier där han beskriver att man kan hitta en melodi genom att använda sig av 

melodiken. Han menar att man kan hitta den melodi man söker genom att spela sig fram till den. Det 
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är det jag gör när jag använder mig av metaforen att skriva på ett tangentbord; jag vet ungefär hur det 

kommer att låta. 

Ett annat exempel som både Johansson (2002) och Levine (1995) använder sig av är att härleda ackord 

efter vad basen spelar och detta var något som jag också använde mig av i mina resultat. Det finns 

dock skillnader på hur vi alla tre går tillväga när vi har bastonen som referenston. I Johanssons (2002) 

lyssnande strategier härleder man ackorden genom att lista ut vilka intervaller som basstämman rör 

sig i. Till exempel om sista ackordet var ett G försöker man höra om basstämman rör sig en sekund 

eller en ters uppåt. Levine (1995) utgår från den baston som spelas vid varje ackordbyte och det 

innebär det samma som Johansson presenterar trots att han inte nämner intervaller. Jag däremot 

prövar mig fram genom att bygga ackord utifrån alla toner jag hörde i basstämman.  Det sättet som 

jag presenterar tar längre tid att utöva och är mindre effektivt då jag prövar att spela alla toner som 

elbasen spelar.  

 

Johansson (2002) beskriver att man ska kunna relatera det man plankar till vad man har spelat eller 

hört förut. En aspekt som jag presenterar i mina resultat är just det som Johansson tar upp och jag 

kallar det för att relatera till sin gehörsbank. Ett exempel på detta är när jag hör ackordföljder som är 

förekommande inom musikgenrerna pop och rock och känner igen mönstret och kan därför relatera 

till det. Bengtsson (1976) å andra sidan menar att för att känna igen musikaliska grundkoder ska man 

vara förtrogen med dem. Den kunskap som hjälper mig att känna igen ackordföljder är begränsad till 

min nivå. För att hamna på nya nivåer i gehörsspelsteknik behöver jag erövra nya kunskaper och bli 

förtrogen med dem. Det betyder att det finns olika nivåer av förtrogenhet och ju mer jag fördjupar 

mig i gehörsspelsteknik och utvecklar min gehörsbank desto högre kommer jag i min nivå. Jag tror 

det är det som Johansson (2002) beskriver om de musiker som har kommit långt med sitt instrument 

som han uttrycker. Han beskriver att vissa musiker kommer så långt i sitt gehörspel så att de kan via 

känsel och syn veta i förväg hur musiken skall realiseras på instrument. Ett annat exempel på att 

relatera till det man har spelat eller hört framkommer i Johanssons (2002) ”spelande strategier”. Han 

skriver att man kan känna igen toner som tillhör ett instrument till exempel att en gitarrist kan känna 

igen sjätte strängen eller ett Am- ackord eftersom det låter på ett visst sätt och man har hört det i flera 

omgångar. Detta är något som jag inte nämner i mina resultat men det går att jämföra med vad jag 

har skrivit om att relatera till sin gehörsbank. 

 

5.2 Egna reflektioner 
Under arbetes gång har min förståelse för vad plankning är förändrats då jag i början trodde att planka 

en låt endast innebar att lära sig en låt på gehör. Men nu har jag förstått att när man lär sig att planka 

lär man sig också att fördjupa sig i jazzens språk. Med andra ord är varje jazzartist som en författare 

som skriver sitt solo. När jag lär mig att spela på samma sätt som artisten gör har jag förmodligen lärt 

mig vad hen har att berätta med sitt solospel eller med sina ord. Detta gav mig en djupare förståelse 

kring vad Lilliestam (1996) menar när han skriver att gehörsspel är den äldsta musiktraditionen vi 

har. När jag lär mig att planka ett solo tänker jag att jag på något sätt kopplar upp mig till den musik 

som hör till mänsklighetens rötter och plankning blir därmed mer intressant.  

 

Eftersom jag jämförde musiken med språket undrar jag om jag får nya insikter i musiken efter varje 

genre jag fördjupar mig i? Skillnaden mellan språk och nya genrer inom musik är att ingen musik kan 

vara helt främmande för mig. Det är för att det finns många komponenter som är lika i olika 

musikgenrer till skillnad från språk, som kan skilja sig väldigt mycket från varandra. På samma sätt 

har min bakgrund som musikstuderande, klassisk- och el gitarrist underlättat min plankningsprocess. 

I den låt jag plankat finns en del komponenter och de komponenterna har jag till viss del kunskap om 

tack vare min musikaliska bakgrund.  
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Nu är inte plankning en omöjlig och svår process för mig för jag vet att genom planering och 

begränsning kan jag hantera vilken låt som helst. Trots att jag vet att vissa låtar kan upplevas svåra 

att handskas med så vet jag nu att med struktur och begränsning kan jag simma i vilket hav av ljud 

som helst. Eftersom jag är nybörjare i plankning finns det inte så många musikaliska komponenter 

som jag är förtrogen med. Detta blir därför en anledning för mig att vara mer gehörsmedveten om 

den musik jag spelar eller lyssnar på. Jag menar att jag behöver vara medveten om vad jag spelar och 

hur det låter för att spara fler musikaliska strukturer i min gehörsbank. På detta sätt ökar och utvidgas 

mina möjligheter för att planka låtar.  

 

5.2 Arbetets betydelse  
Arbetet har fått stor betydelse för min personliga utveckling för att jag har lärt mig vad plankning är 

och vilken stor betydelse dess utövning har för de som arbetar med musik. Dessutom har jag lärt mig 

vilka strategier som jag använder mig av när jag plankar och vad jag kan göra annorlunda för att vara 

effektivare och snabbare i processen. Konsten att planka har öppnat en ny dörr för mig där jag har 

upptäckt hur man kan lyssna på olika sätt. Örat har för mig blivit ett nytt instrument där medvetenhet 

och aktivt lyssnandet fyller mig med nya musikaliska strukturer som berikar min bank av ljud. Att 

utöva plankning har jag nu förstått kan lära mig jazzens språk och fördjupa mig i gehörstraderad 

musik från hela världen. Som blivande lärare vet jag nu att en kombination av gehörsbaserad metodik 

och notläsning utvecklar eleverna på bästa sättet. Jag vet däremot att den riktiga kontakten sker med 

örat och inte ögonen (notläsning) och därför ska jag försöka hålla den direkta kontakten levande hos 

mina elever.  

 

Eftersom jag är nybörjare i plankning kan detta arbete vara en inspiration för de som ska börja lära 

sig planka. Arbetet kan ge en bild av vad plankning är och hur man går tillväga som nybörjare. Man 

lär sig hur det ska planeras under arbetets gång för att utvecklas smidigare och får olika verktyg för 

att hantera olika delar av det projekt man handskas med. Dessutom skulle det här arbetet vara bra för 

de lärare och musiker som endast använder sig av noter i sin vardag då jag tror att man som musiker 

behöver ha kontakten både med noter och gehöret. 

 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
I detta arbete har jag behandlat ämnet plankning på nybörjarnivå och kan därför göras betydligt 

djupare. Mitt fokus har närmast lagt på de praktiska strategierna och hur dessa har planerats, 

bearbetats och utvecklats hos mig. Jag skulle kunna studera mer av de teoretiska delarna som ligger 

bakom den praktiska delen, till exempel genom att fördjupa mig i ämnet gehör. På vilka olika sätt 

lyssnar vi på musiken? Utvecklar alla sitt gehör på samma sätt eller finns det olika kategorier av 

förmågor hos oss människor?  

 

I fortsatt forskning skulle jag kunna undersöka andra gitarrister och instrumentalister för att se om 

jag hittar andra nya strategier som de använder sig av. Ett annat projekt som jag skulle tycka vara 

intressant är att planka en låt från en annan kultur som ligger långt från vad jag har spelat eller hört 

och se hur jag påverkas av det.  
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