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Sammanfattning 
Arbetets	syfte	är	att	undersöka	min	lärprocess	då	jag	lär	mig	tre	låtar	på	gehör.	Detta	
görs	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	och	därmed	undersöks	vilka	semiotiska	
resurser	som	används,	hur	dessa	används	samt	vilken	funktion	de	fyller.	I	arbetet	
presenteras	både	litteratur	och	forskning	som	berör	ämnet	gehör.	Genom	
videoobservation	och	loggbok	har	femton	övningstillfällen	analyserats.	I	resultatet	
presenteras	tio	olika	semiotiska	resurser	som	använts	i	lärprocessen,	samt	hur	de	
använts	och	vilken	funktion	de	fyllt	i	sammanhanget.	Arbetets	diskussion	behandlar	
resultatet	i	förhållande	till	den	litteratur	och	forskning	som	tagits	upp,	samt	till	det	
designteoretiska	perspektivet.	Slutligen	avrundas	arbetet	med	reflektioner	kring	
arbetets	betydelse	samt	möjliga	fortsatta	studier.	
	
Nyckelord:	Gehör,	designteori,	lärprocess,	semiotiska	resurser,	fiol,	folkmusik,	
videoobservation,	självobservation	
	
Abstract 
The	purpose	of	this	study	is	to	examine	my	process	of	learning	three	songs	by	ear.	From	
a	design	theoretical	perspective	the	study	examines	which	semiotic	resources	are	
employed,	along	with	how	they	are	used	and	to	what	end.	The	study	presents	both	
literature	and	research	concerning	the	subject	of	aural	skills.	Through	the	application	of	
video	observation	and	the	keeping	of	a	logbook,	fifteen	practice	sessions	have	been	
analyzed.	The	result	presents	ten	different	semiotic	resources	which	have	been	used	in	
the	learning	process,	as	well	as	how	they	were	used	and	what	purpose	they	served	in	the	
context.	The	discussion	section	process	the	result	in	relation	to	the	literature	and	
research	previously	presented,	and	also	the	design	theoretical	perspective.	Finally	the	
study	is	concluded	with	reflections	concerning	the	impact	of	this	study,	including	
possible	continued	studies.	
	
Keywords:	Aural	skills,	design	theory,	learning	process,	semiotic	resources,	violin,	folk	
music,	video	observation,	self-observation	
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1 Inledning 
Inledningsvis presenteras bakgrunden till mitt intresse för det som ska undersökas i detta 
arbete. Därefter redogörs för arbetets problemformulering, syfte samt forskningsfrågor.   

1.1 Inledande text 
För att bli riktigt skicklig på något krävs ofta flitig övning, vilja och energi. Detta gäller inte 
minst den som ska lära sig att spela ett nytt instrument. Jag har sedan jag var sex år gammal 
spelat fiol och kan medge att det har varit dagar då jag inte varit särskilt motiverad att spela på 
mitt instrument. Jag började undervisas i fiol på en kommunal musikskola och fick där 
förmånen att spela enligt Suzukimetoden, som kortfattat handlar om att lära sig att spela utan 
noter. Med åren blev det dock mer och mer noter i undervisningen och gehörsspelet kom i 
skymundan. Jag minns att många andra vänner som också spelade fiol slutade i övergångarna 
antingen till högstadiet, eller till gymnasiet. Jag fortsatte dock att spela och det är jag väldigt 
tacksam för idag!  
 
Något som fick stor inverkan på mig och mitt musicerande var då jag åkte på mitt första 
folkmusikläger och återigen kom i kontakt med gehörsspel. I en veckas tid undervisades jag i 
grupp av olika spelmän som varje dag lärde ut tre låtar var på gehör. Under veckan fick jag 
inspireras av duktiga spelmän som spelade musik från Västergötland, landskapet där jag själv 
växt upp. Jag blev fascinerad av att jag ganska snabbt uppfattade hur låtarna skulle spelas och 
att jag lärde mig genom att spela med eller härma en annan person. Där och då upplevde jag 
att musiken blev levande på ett för mig helt nytt sätt. Efter lägerveckan fick jag mycket 
motivation till att fortsätta spela och då jag hade alla låtar inspelade kunde jag även fortsätta 
spela hemma tillsammans med inspelningarna.  
 
Något jag funderar över idag som musiklärarstudent är om det var fler elever på min 
kommunala musikskola som också hade uppskattat gehörsinlärning och blivit lika motiverade 
som jag att fortsätta spela. Jag tror att det är av stor vikt att både notinlärning och 
gehörsinlärning får utrymme i musikundervisning så att läraren tillsammans med eleven kan 
hitta det bästa tillvägagångssättet för den enskilda eleven. Följande citat av Schenck (2000) 
visar på att lärare har viljan att skapa balans, men att det finns en problematik:  
 

Många	lärare,	både	de	som	kallar	sig	själva	notbundna	och	de	som	anser	sig	
vara	“gehörsorienterade”,	skulle	vilja	skapa	en	bättre	balans	i	sin	undervisning	
mellan	spel	med	och	spel	utan	noter;	de	tycker	dock	att	de	saknar	metoder	för	
och	inkörsportar	till	gehörsspel	med	elever.	(Schenck,	2000,	s.	245)	

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
På många musikutbildningar runtom i Sverige är det vanligare att musik lärs ut via notskrift 
än på gehör. Något som är mycket centralt inom undervisning är att alla lär sig på olika sätt 
och ju fler infallsvinklar en lärare har, desto bättre kan läraren möta eleven på dennes nivå. 
Därför är det viktigt att gehörsspel får mer utrymme i dagens musikundervisning.  
 
För att jag som blivande musiklärare ska kunna lära ut på gehör är det av intresse att jag 
medvetandegör min egen inlärningsprocess. Inom folkmusik är det vanligt att låtar förs vidare 
muntligt och jag som folkmusiker har därför blivit skolad i gehörstraditionen, något som 
kanske inte alla har blivit. Det jag vill studera närmare i detta arbete är att se vilka resurser jag 
använder mig, hur de används och vad de fyller för funktion då jag lär mig musik på gehör.  
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Syftet är att synliggöra metoder för inlärning på gehör, detta för att jag själv ska bli medveten 
om min inlärningsprocess och för att andra ska kunna ta del av de metoder som synliggörs i 
detta arbete. För att göra detta ställer jag följande forskningsfrågor: 
 

- Vilka	semiotiska	resurser	använder	jag	mig	av	i	min	gehörsinlärning?		
- Hur	används	de?	
- Vilken	funktion	har	de?	
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som berör ämnet gehörsspel. 
Dessutom presenteras designteorin, det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. 

2.1 Områdesorientering 
Här nedan presenteras den litteratur och forskning jag har funnit som berör ämnet gehör. 
Inledningsvis definieras begreppet gehör och det görs en beskrivning av vad gehörstraderad 
musik är. Därefter presenteras litteratur som beskriver hur det går till att spela musik på gehör 
samt tar upp gehörsinlärningens inverkan på musiken. Avslutningsvis presenterar jag ett 
självständigt arbete samt annan forskning inom området.  
 
I Sohlmans musiklexikon förklarar Bengtsson (1976) att begreppet gehör innebär att en 
människa har förmågan att återskapa musikaliska strukturer såsom en melodi eller ett rytmiskt 
mönster endast utifrån lyssnandet. Ordet gehör kommer från tyskans ord för hörsel.  

2.1.1 Gehörstraderad musik  
Den musik som har förts vidare utan noter benämns enligt Bengtsson (1976) som 
gehörstraderad musik. Gehörstradering är vanligt inom folkmusik, konstmusik utanför Europa 
samt i många genrer inom populärmusiken, menar Bengtsson.  
 
Lars Lilliestam (1995), filosofie doktor i musikvetenskap, forskare och lärare vid Göteborgs 
Universitet, har skrivit boken Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering, i vilken han 
menar att gehörsmusik behöver ses utifrån ett större perspektiv. Han skriver att “Musiken är 
en social och kulturell praxis, och förutsättningarna för hur musiken låter och fungerar ges av 
den kultur och det samhället som den är en del av” (Lilliestam, 1995, s. 16). I boken görs 
indelningen av muntlig kultur samt skriftlig kultur: 
 

Människan	är	en	social	varelse	och	muntlig	överföring	av	information,	tal	och	
musik	är	en	självklar	del	av	de	mänskliga	varat	och	äger	rum,	som	påpekats,	
både	i	muntliga	och	skriftliga	kulturer.	I	en	muntlig	kultur	finns	bara	muntliga	
budskap,	men	i	en	skriftkultur	finns	både	skrift	och	muntlig	information	som	
två	olika	strategier	eller	praktiker,	när	det	gäller	att	skapa,	lagra	och	överföra	
information.	Samma	människa	kan	i	olika	sammanhang	välja	mellan	den	ena	
eller	den	andra	strategin	beroende	på	situationens	krav.	Men	även	muntliga	
strategier	kan,	beroende	på	situationens	krav,	fungera	mycket	olika,	och	det	
finns	dessutom	flera	muntliga	strategier.	(Lilliestam,	1995,	s.	33)	

 
I den sista meningen i citatet ovan syftar Lilliestam visserligen på talspråkets roll i olika 
situationer men eftersom han även påpekar att musik är en social och kulturell praxis kan 
detta även tillämpas på ett musikaliskt sammanhang, där noterna motsvarar skriften i den 
skriftliga kulturen.  
 
Jon-Roar Bjørkvold (2005), professor vid Universitet i Oslo, påpekar dock en baksida med 
gehörstradering. Han menar att mycket musik som traderats muntligt gått till spillo. Ett 
exempel som Bjørkvold refererar till är musiken från antikens Grekland och de skalor som 
Platon påstod hade stor inverkan på hans statsfilosofi och de ungas uppfostran. Trots 
inflytandet som musiken verkar ha haft i samhället på den tiden vet vi idag ingenting om hur 
den lät på grund av att den inte noterades och därmed inte bevarades.  
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2.1.2 Att lära sig musik på gehör 
Bengtsson (1976) menar att en musiker som ämnar spela på gehör behöver bli bekant med den 
musik som ska återskapas för att kunna skapa sig en bank av komponenter som kan 
förekomma i musiken. Dessa komponenter kan vara tonsystem, intervaller, rytmer, klanger 
eller olika melodityper. Lilliestam (1995) benämner dessa som formler och förklarar att dessa 
är karaktäristiska motiv eller mönster som är igenkänningsbara.  
 
Lilliestam (1995) beskriver att människan använder sig av flera typer av minnen för att 
memorera musik. Det auditiva minnet, även kallat hörselminnet, innefattar det som uppfattas 
utifrån hörseln. I ett musiksammanhang kan det handla om en musiker som endast hör en 
melodi och sedan minns denna. Det visuella minnet innefattar det vi ser och har också 
betydelse för hur vi minns. En instrumentalist kan till exempel minnas hur olika grepp ser ut 
och minnas dessa som inre bilder i det visuella minnet. Utöver hörseln och synen används 
även det motoriska och taktila minnet som innefattar hur det känns rent fysiskt att spela, då till 
exempel toner och rytmer i musiken bildar mönster som befästs i muskelminnet. Den som ska 
lära sig ett nytt instrument behöver således lära sig olika sådana mönster i början av sin 
inlärningsprocess, exempelvis skalor eller ackordsgångar. En musiker kan också minnas 
exempelvis tonnamn eller ackord och dessa minnen tillhör det verbala minnet. Lilliestam 
framhäver slutligen att musiker även kan måla upp inre personliga bilder som också kan 
fungera som en minneshjälp. Dessa personliga bilder kallar han “mentala kartor” (Lilliestam, 
1997, s. 76). 

2.1.3 Gehörsinlärningens påverkan på musiken 
Robert Schenck (2000), universitetslektor vid Göteborgs universitet, lyfter fram ett flertal 
fördelar med att lära sig musik på gehör. Den som lär sig musik med hjälp av noter får enligt 
Schenck inte en lika “flerdimensionell och levande musikupplevelse” (2000, s. 245) som den 
som lär sig på gehör. Han nämner också att då inlärning på gehör inte kräver något notställ 
öppnar det upp för möjligheten att utnyttja rummet och variera sin placering. Schenck 
förklarar vidare att lyssnandet och förmågan att minnas musik utantill utvecklas då en musiker 
lär sig mycket musik på gehör. Han lyfter också fram att elever som har svårigheter med att 
läsa noter inte behöver begränsas av detta, då de istället kan spela utifrån gehöret.  
 
Schencks tanke om gehöret som en “flerdimensionell och levande musikupplevelse” (2000, s. 
245) bygger även Bjørkvold (2005) vidare på. Han har sammanställt en indelning av hur 
musik kan uppfattas utifrån gehörsinlärning respektive notinlärning. I den förstnämnda menar 
han att musiken bland annat är upplevda toner, auditiv, inre upplevelser, helhet, magi, 
händelseförlopp, dynamik och socialiserande. I inlärning med noter å andra sidan menar han 
istället att musik bland annat är lästa noter, visuell, yttre krav, fragment, vetenskap, 
registrering, statisk och individualiserande. Bjørkvold menar att barns tidiga 
musikundervisning ska utgå från gehör eftersom de innan puberteten har lätt för att lära sig ny 
kunskap samt “befinner sig i en hörsam inlärningsfas” (2005, s. 172). 
 

Musik	är	en	klingande	uttrycksform.	Därför	är	det	ännu	viktigare	att	aldrig	
tappa	kontakten	med	levande	ljud	än	det	är	i	den	verbala	språkkulturen.	
Särskilt	viktigt	blir	det	när	man	ska	få	barnen	att	använda	sin	förmåga	till	
spontant	skapande	när	de	lär	känna	medier.	(Bjørkvold	2005,	s.	167)	
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2.2 Tidigare forskning inom området 
I följande avsnitt presenteras olika forskningsbaserade studier och artiklar som jag funnit 
relevanta för området och studien. 

2.2.1 Studier om gehör i en notcentrerad kontext 
Lilliestams (1995) bok Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering är resultatet av ett 
forskningsprojekt som Lilliestam genomfört under tre års tid. I boken presenteras bland annat 
forskning inom områdena musik i skriftlig och muntlig kultur samt muntligt traderad musik.  
Han påtalar att det finns väldigt lite forskning om gehörsmusikens praktik, det vill säga hur en 
musiker skriver och lär sig låtar, hur improvisation och variation används i låtar vid olika 
framföranden samt hur man utan notskrift lär sig spela en låt. Lilliestam skriver följande: 
 

Men	man	kan	utan	vidare	påstå	att	vår	västerländska	musikkultur	är	präglad	
av	notcentrering	(Tagg,	1979:28ff).	Med	detta	menas	att	vi	när	vi	tänker	på	
musik,	medvetet	eller	omedvetet,	utgår	från	noterad	musik	och	från	notskrift.	
Noterad	musik	blir	norm	för	all	musik.	Musik	som	inte	är	noterad	tas	inte	
riktigt	på	samma	allvar	som	nedskriven	musik,	och	den	är	besvärlig	att	
handskas	med	för	musikforskarna.	(Lilliestam,	1995,	s.	3)	

 
Den noterade musiken har fått en högre status, då den anses vara en akademisk kunskaps- och 
kulturtradition medan den gehörsbaserade musiken ansetts tillhöra den folkliga traditionen. 
Noterad musik har därmed fått en större plats både i den västerländska musikhistorien samt 
inom forskning. Lilliestam påtalar att detta är något förvrängt då gehörsmusik trots allt är den 
mest dominanta formen av musikalisk verksamhet. Det är visserligen lång tid sedan Lilliestam 
skrev detta påstående, men det visar samtidigt att gehörsmusiken är ett någorlunda ungt 
forskningsfält. I sökandet efter forskning som har med gehörsmusik har jag, trots det 
Lilliestam lyft fram, funnit några ytterligare studier och artiklar som jag finner relevanta för 
studien.  
 
KG Johansson (2004), forskare och musiklärare vid Musikhögskolan i Piteå, har undersökt 
hur sex rockmusiker går tillväga för att kunna spela med i tre låtar på gehör. De var alla vana 
vid gehörsinlärning och ingen av dem hade hört någon av låtarna tidigare. I resultatet 
framkom det att musikerna lyssnade efter formler i harmoniken och strukturer som var 
karaktäristiska för olika instrument och ljud i låtarna. I studien visade det sig att musikerna 
lärde sig låten genom att använda sig av ackord eller melodiska figurer, av att först hitta 
bastonen i ackorden och därefter bygga ackorden utifrån denna och genom att använda sig av 
instant learning. Det sistnämnda innebär att man lär sig genom att göra upprepade misstag 
som därmed medför en medveten och gradvis utveckling. Johansson menar avslutningsvis att 
musikernas kännedom om genren var en avgörande förutsättning för att de skulle kunna lära 
sig låtarna på gehör.   
 
Robert H. Woody (2012) associate professor i musikutbildningen vid University of Nebraska-
Lincoln inleder sin artikel i Music Educators Journal med påståendet att musiker ofta delas in 
i två kategorier; de som spelar musik efter noter och de som spelar på gehör. Woody har 
tillsammans med Andreas Lehmann genomfört en undersökning där de jämför hur 
musikstudenter med olika bakgrund tar sig an en gehörsbaserad uppgift. Undersökningen 
genomfördes utifrån 24 studenter varav hälften av dessa var vana vid gehörsinlärning och 
resten mer vana vid att lära sig musik med hjälp av noter. Studenterna spelade olika 
instrument och skulle lära sig att memorera två melodier, den ena skulle de härma med sång 
och den andra med sitt instrument. Woody var intresserad av att se hur stor skillnad det skulle 
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bli mellan de olika grupperna, med tanke på att alla deltagare i undersökningen studerade vid 
ett amerikanskt college1 med inriktningen music major2 och att melodin var hämtad ur en 
enkel spelbok. Det visade sig att skillnaden var stor då gehörsmusikerna bara behövde lyssna 
hälften så många gånger på inspelningen som de notbundna musikerna för att kunna härma 
melodin med sång. Melodin som skulle återskapas på instrumentet krävde i snitt 10,8 
lyssningar för de notbundna musikerna och endast 3,8 lyssningar för gehörsmusikerna. 
Förutom att gehörsmusikerna visade sig ha bättre minne menar Woody att steget mellan sång 
och instrument inte var lika stort för dem som för notläsarna. Han skriver följande: 
 

Most	of	the	formal	musicians	consciously	focused	on	fingerings,	slide	positions	
(trombone),	and	mallet	strokes	(percussion).	Said	one	of	them,	“I	knew	what	
the	notes	needed	to	be;	I	just	couldn’t	find	them	on	the	horn.”	This	was	quite	
different	from	the	vernacular	musicians,	who	spoke	very	little	about	
fingerings.	For	them,	this	process	had	become	more	or	less	automatic.	
(Woody,	2012,	s.	86)	

 
Resultatet visar att det är skillnad på hur de olika inlärningssätten påverkar hur musikerna 
tänker och går tillväga när de ska lära sig ny musik.  
 
Lina Hultgren och Stina Wallmyr (2008), före detta studenter vid Göteborgs universitet, har i 
examensarbetet “Se och hör - En jämförelse mellan not- och gehörsundervisning” redogjort 
för för- och nackdelar de funnit i litteratur som berör not- och gehörsinlärning. De lyfter även 
fram den snedfördelning som finns mellan de två inlärningssätten. I resultatet framkommer 
bland annat att barn som är nybörjare på ett instrument först bör lära sig att spela på gehör för 
att lära sig att främst lyssna till det de spelar. Om läraren väljer att endast ha ett notcentrerat 
innehåll finns risken att vänster hjärnhalva blir dominant och att eleven blir skicklig på att läsa 
utan att lyssna. I arbetet lyfts också Suzukimetoden fram som betonar att det finns likheter 
mellan språk- och musikinlärning. Små barn lär sig språket först med alla dess nyanser och 
dialekter och Suzuki menar att inlärning av musik bör bygga på samma grund.  

2.2.2 The Ear-playing Project (EPP)  
I artikeln “Musical ‘learning styles’ and ‘learning strategies’ in the instrumental lesson: The 
Ear Playing Project (EPP)” skriver Marie Varvarigou och Lucy Green (2015) om olika 
lärstilar och strategier för lärande som synliggjorts i projektet The Ear Playing Project. 
Projektets syfte var att ur ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur studenter och lärare 
upplevde att undervisa och undervisas på gehör i individuella instrumentallektioner. 
Sammanlagt var 54 lärare och 340 studenter involverade i projektet och utav dessa studerades 
75 studenter i just lärstilar och strategier för lärande. Varvarigou och Green hade som avsikt 
att fördjupa sig i olika lärstilar och undersöka hur olika studenter reagerar på samma 
uppgifter. De menar att detta är ett område som det forskats mycket lite om, speciellt inom 
gehörsmusik. Ur en pedagogisk synvinkel menar Varvarigou och Green att det är värdefullt 
att förstå olika lärstilar och att lärare effektivt behöver arbeta med att hjälpa alla elever framåt 
oavsett hur de lär sig. De menar också att det kan vara bra om läraren själv är medveten om 
vilken lärstil han eller hon har. Även om den här undersökningen utgår från gehörsspel tror de 
att lärstilarna som synliggörs i projektet kan stämma överens även in i andra lärsituationer.  
 

                                                
1 College är en amerikansk utbildning som ger examen på kandidatnivå (Sverige-Amerika Stiftelsen, 2018). 
2 Music major är en av inriktningarna som man kan få examen i vid ett college (Sverige-Amerika Stiftelsen, 
2018). 
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Alla 75 studenter spelades in under deras första lektion precis i början av momentet för att 
dokumentera studenternas direkta respons till uppgiften. Under momentet fick de lyssna på ett 
inspelat ljudspår i funk/pop-stil och därefter endast lyssna till ljudspåret med baslinjen, och 
det var denna som eleverna skulle härma. I resultatet av studien synliggjordes fyra olika 
lärstilar: Impulsiv, praktisk, “Shot-in-the-dark” och teoretisk. Den största gruppen (38,7%) 
tillhörde lärstilen “Shot in the dark” och lyssnade på inspelningen ett flertal gånger innan de 
ville testa själva. När de väl testade att återskapa baslinjen verkade de inte höra eller förstå när 
de spelade rätt toner och de spelade sällan varken rätt rytm eller rätt toner. Många utav dessa 
studenter var osäkra och verkade ha en rädsla både inför uppgiften och för att spela fel. Den 
näst största gruppen (29,3%) hade en praktisk lärstil. Studenterna lyssnade på inspelningen 
många gånger och delade in baslinjen i kortare delar. För att hitta starttonen var det några som 
spelade en skala upp och ner för att finna rätt ton. I slutet av momentet kunde de spela tre av 
fyra takter korrekt men inte med helt rätt rytmisering. 25,3% av studenterna tillhörde den 
impulsiva lärstilen. Dessa studenter ville ofta spela med i inspelningen så fort som möjligt och 
fokuserade snarare på rytmen än på tonerna. Även dessa studenter spelade främst enstaka 
toner och hade svårt att förstå när de spelade rätt. I slutet av uppgiften var det några som hade 
gjort egna sammanhängande versioner av baslinjen genom att spela någorlunda rätt rytm på 
minst två toner. Därmed visade dessa studenter tecken på improvisation. Den minsta gruppen, 
6,7% av studenterna, hade en teoretisk lärstil. Innan studenterna spelade själva ställde de 
teoretiska frågor som bland annat handlade om baslinjens omfång och form. Några av dessa 
studenter gjorde inga försök till att spela, medan några andra spelade enstaka noter. Vid 
momentets slut var det ingen som kunde återskapa varken baslinjens toner eller rytm.   
 
Utifrån denna studie kan man förstå att en inlärningsprocess kan se väldigt olika ut från 
person till person. När jag sammanställt mitt resultat för den här självobservationen kan jag se 
om min lärstil kan kopplas till någon av de lärstilar som lyfts fram i den här forskningen. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Det här arbetet presenteras utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Då syftet med arbetet är att 
observera hur jag lär mig och därmed undersöka vilka resurser jag använder mig av, passar 
det designteoretiska perspektivet bra med dess semiotik och multimodala infallsvinkel. 

2.3.1 Didaktisk Design  
Staffan Selander (2008), professor vid Stockholms universitet, lyfter fram två anledningar till 
varför designbegreppet används i denna teori. Han menar att eleverna har en aktiv roll i 
undervisningen och är därför själva med och designar sina lärprocesser. Dessutom förklarar 
Selander att undervisningen i dagens samhälle behöver designas på varje skola i och med att 
den inte är detaljstyrd från statlig nivå. Som det ser ut idag är det lärarna på plats som 
utformar undervisningen genom att bland annat tolka läroplaner och välja vilka läromedel 
som ska användas i undervisningen. Läraren ses därför som en designer och förväntas ge 
eleverna goda förutsättningar för att utvecklas och kunna ta in, förstå och tillämpa ny 
kunskap. Förutom innehållet i undervisningen ska också det fysiska rummet designas med 
möbler och redskap på varje skola. Selander förklarar även designbegreppet tillsammans med 
Gunther Kress. De menar att begreppet används för att det innefattar “att forma idéer, begrepp 
och mönster för att skapa en ny produkt” (Selander & Kress, 2010, s. 20).  
 

2.3.2 Semiotiska resurser & multimodalitet  
Enligt Selander och Kress (2010) agerar människan med andra varelser med hjälp av olika 
teckensystem, även kallade semiotiska resurser. Gester, skrift och tal är några exempel på 
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sådana och det är först när resurserna sätts i ett sammanhang som de får en betydelse. 
Människor har i själva verket tilldelat och tilldelar mening till semiotiska resurser i olika 
sociala kontexter så att de representerar något. För att lyfta fram ett exempel är skriften inte 
meningsbärande om det inte finns något språk. Lindstrand och Selander (2009) förklarar detta 
som multimodalitet, vilket innebär att flera semiotiska resurser samverkar med varandra. 
Resurser kan därmed ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang de används. Ett 
exempel som de lyfter fram är den multimodala konsten där både “form och färg, yta och 
linjer, volym och struktur” (Lindstrand & Selander, 2009, s. 217) samverkar för att 
tillsammans bilda nya representationer.  

2.3.3 Lärande genom transformation, gestaltning och 
representation 
Selander och Kress (2010) menar att lärande sker då människan tar del av kunskap genom 
semiotiska resurser och omskapar deras redan befintliga betydelser i ett bestämt socialt 
sammanhang. Då ny kunskap ska instuderas transformerar först människan informationen från 
de semiotiska resurserna. Transformering innebär att informationen bearbetas och omgestaltas 
till den lärandes redan befintliga kunskap. Analyser och anteckningar är exempel på olika 
typer av transformationer. Efter att kunskapen har transformerats gestaltar människan det som 
har uppfattats med en ny representation. En representation behöver på så vis inte gestalta 
sanningen, den visar snarare hur en människa har förstått kunskapen. Genom upprepade 
representationer visar därmed människan tecken på lärande. Selander och Svärdemo-Åberg 
(2008) menar att många olika budskap kan förmedlas i en lärprocess och att de därmed kan 
tolkas på olika sätt eftersom den lärande inte endast ses som en mottagare, utan som en 
“sökande och skapande individ” (s. 30). De använder även begreppet lärsekvens, vilket 
betyder att den lärande själv designar hur information ska tas in, transformeras samt formas 
till en ny representation.  
  



 13	

3 Metodkapitel 
I följande kapitel presenteras de metoder som använts i studien samt hur studien har designats.  

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 
För att observera ett händelseförlopp krävs en metod. Cato R. P. Bjørndal (2005), verksam vid 
Tromsö universitet, understryker detta och menar att en metod fungerar som “ett redskap som 
vi kan använda för att få en bättre bild av verkligheten.” (s. 22). De metoder som använts i 
denna studie är videoobservation samt en variation av skriftlig och muntlig loggbok.  

3.1.1 Videoobservation 
Enligt Bjørndal (2005) är det till stor nytta om den som ska observera något själv inte är 
verksam i aktiviteten utan istället ser denna utifrån. Videoinspelning är därför ett bra 
hjälpmedel att använda sig av i och med att inspelningen kan spelas upp och analyseras i 
efterhand, menar Bjørndal. Observatören kan då ha fullt fokus på att endast observera. I en 
videoinspelning bevaras både ljud och bild och klippet kan repeteras flera gånger om, spolas 
fram och tillbaka samt spelas i slow-motion. Detta gör att momenten i videoklippen kan 
analyseras i detalj.  
 
För att filma en användbar videoobservation menar Bjørndal (2005) att det är av stor vikt att 
den ansvarige för kameran placerar denna på ett passande ställe. Det som ska observeras 
måste synas i bild och det ljud som ska höras måste kunna tas upp av mikrofonen. Om 
kameran fokuserar på en mindre del av ett större klassrum är det delar av rummet som inte 
syns i bild, därmed kan observatören i efterhand inte se hela sammanhanget. Detta påtalar 
Bjørndal och menar att videoklipp därför aldrig är en spegel av verkligheten, utan snarare en 
representation. Kameran spelar in det visuella och det auditiva men andra sinnen som lukt, 
känsel eller smak fångas inte upp, något som ytterligare förstärker Bjørndals påstående. 
Kameror kan dessutom variera mycket i kvalitet och inspelningar kan därför skilja sig mycket 
beroende på vilken kamera som används. En del kameror fångar upp så pass mycket miljöljud 
att tal kan bli svårt att tyda, speciellt om personen i fråga står långt bort från micken. Alla 
dessa aspekter är viktiga att tänka på som ansvarig för kameran, menar Bjørndal. 
 
I den här studien har videoobservation använts som en av metoderna för att samla in material. 
Min upplevelse stämmer överens med det som Björndal menar, att videoinspelning återskapar 
scenariot på ett bra sätt eftersom både tal och bild blir tillgängligt i efterhand. Det som ska 
utforskas i den här studien är vilka resurser jag använder mig av i min lärprocess, hur de 
används samt vad de har för funktion. I och med att sammanhanget bevaras både auditivt och 
visuellt får jag en tydlig bild av de kroppsliga samt materiella resurserna jag använt mig av. 

3.1.2 Loggbok 
Att skriva loggbok handlar enligt Bjørndal (2005) om att skriva ner sina tankar och 
funderingar när något har utförts. Som observationsmetod menar Bjørndal att denna kanske är 
den mest tidseffektiva och enkla. En loggbok kan skrivas på många olika sätt och vara olika 
detaljerade. Bjørndal delar in dessa i två kategorier: strukturerade samt ostrukturerade. I 
strukturerade loggböcker fastställer man från början vad som ska synliggöras i loggboken. 
Därmed bestäms kategorierna i förväg och fylls därefter i under processens gång. Det finns 
många typer av strukturerade loggböcker och en av dessa är metakognitiv loggbok. I denna 
ligger fokus på den egna lärprocessen och följande frågor besvaras: Vad hände? Vad lärde jag 
mig? Och hur lärde jag mig det? Förutom de strukturerade loggböckerna finns även 
ostrukturerade loggböcker. Bjørndal menar att dessa kan vara positiva i den bemärkelsen att 
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man är mer fri i anteckningarna och lättare kan upptäcka sådant som inte tidigare varit 
uppenbart. En risk med denna metod är dock att anteckningarna kan bli röriga och att det kan 
bli svårt att se mönster i en alltför ostrukturerad text.  
 
I studien användes loggboken som ett komplement till videoobservationen, då mina tankar i 
stunden inte synliggjordes i filmklippen till en början. Efter ungefär fyra övningstillfällen 
upplevde jag dock att skrivandet medförde mycket avbrott i mitt övande. Jag beslöt mig 
därför för att föra en muntlig loggbok för att slippa skriva och istället prata om vad jag tänkte 
på, eftersom kameran spelade in allt. Jag valde att ha en ostrukturerad loggbok, då jag ville ha 
möjlighet att fritt dokumentera de tankar som uppkom i stunden.  

3.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras hur studien har designats, vilket gestaltande projekt jag valt, vilka 
situationer som dokumenterats samt hur dokumentationen gick till. Därefter beskrivs hur 
materialet har bearbetats och analyserats och till sist redogörs för arbetets tillförlitlighet och 
etik. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Som gestaltande projekt har jag valt att lära mig tre låtar på gehör och i detalj studera min 
inlärningsprocess. De låtar som studien utgick ifrån hade jag aldrig hört tidigare och valdes ut 
av min nuvarande fiollärare, som också ansvarade för att låtarna skulle vara på en passande 
nivå. Låtarna som lärdes in var Hjulet av gruppen NID, Klunkaren från Setesdal i Norge och 
Systrarna Seljeset av Magnus Stinnerbom. Samtliga låtar är nordisk folkmusik men skiljer sig 
i karaktären. Nivån på samtliga låtar krävde att jag ägnade flera övningstillfällen åt låtarna för 
att själv kunna återskapa melodin. Sammanlagt ägnade jag 15 övningstillfällen åt att lära mig 
låtarna, fem tillfällen för vardera låt. Under hela processen lärde jag mig alltså tre för mig nya 
låtar och hade därefter material nog för att se hur min lärprocess såg ut från att inte ha hört en 
låt till att kunna spela den. Under projektets gång har jag övat som jag brukar, då det är det 
som ämnas utforskas i studien. Anledningen till detta val av projekt är att jag i mitt 
musicerande ägnar mycket tid åt att lära mig låtar på gehör och att jag därför vill 
medvetandegöra min inlärningsprocess dels för min egen skull, men också för att kunna ge 
tips och råd till elever hur man kan gå tillväga för att lära sig låtar på gehör.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Varje tillfälle dokumenterades med hjälp av videoinspelning. Jag var redan från början 
medveten om att mycket av tiden i övningstillfällena skulle spenderades åt att lyssna på 
inspelningarna och att alla videoklipp därför inte skulle vara så innehållsrika. För att ha ett bra 
underlag för studien krävdes därför många videoobservationer. Under inlärningsprocessen 
ville jag undersöka om jag använde mig av resurserna på olika sätt i olika faser. Min tanke var 
att när jag hör en låt för första gången används resurserna på ett sätt, men kanske på ett annat i 
slutet av processen. Jag var också medveten om att kameran eller videoklippen kunde strula 
och det kändes därför säkrast att samla in mycket material redan från början. Vid 
övningstillfällena fokuserade jag på studiens frågeställningar och berättade om jag hade någon 
tanke som berörde dessa. Som jag nämnt tidigare användes skriftlig loggbok i början av 
studien, de tankar som uppkom då skrevs också ned.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Videoinspelningarna spelades in med hjälp av en enkel digitalkamera av modellen Canon. 
Denna placerades vid varje övningstillfälle mitt emot mig på ett notställ eller på ett bord 
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beroende på vad som fanns tillgängligt i rummet. Det var viktigt att vinkeln på kameran var 
rätt inställd från början, då jag ville ha möjlighet att se hela min kropp. Alla kroppsliga 
resurser, allt ifrån huvudrörelser till fotstamp, var viktiga att få med i bild. När jag filmade var 
jag också noggrann med att ha det ljust i rummet för att få bra bild. När jag fick en tanke som 
berörde studiens frågeställningar förklarade jag tanken direkt så att den bevarades i 
videoinspelningen. I början av processen spelade jag ibland in ett kort klipp innan själva 
observationen för att kontrollera att allt som skulle höras verkligen hördes och att det som 
skulle synas faktiskt var i bild. Med tidens gång lärde jag mig dock hur inställningarna skulle 
vara och behövde därmed inte kontrollera detta vid varje tillfälle. Förutom videoobservation 
användes till en början även skriftlig loggbok. Jag hade då ett anteckningsblock framför mig 
för att ha det nära till hands och skrev direkt ner de tankar som berörde frågeställningarna. 
Dokumentationen har skett antingen i något övningsrum på Musikhögskolan Ingesund eller i 
mitt vardagsrum i min lägenhet. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Då arbetet skrivs utifrån ett designteoretiskt perspektiv undersöker jag vilka semiotiska 
resurser jag använder mig av. För att besvara arbetets frågeställningar behövde jag först finna 
vilka resurser som kom till användning i inlärningsprocessen, därefter beskriva hur de 
användes och till sist analysera vilken funktion de fyllde i sammanhanget. För att få reda på 
detta utformade jag följande tabell: 
 

 
Figur 1. Utdrag ur transkriptionstabell.  
 
Denna tabell gjorde jag innan jag började analysera videoklippen och visste därmed vad jag 
skulle leta efter. För att hitta svaren till dessa frågor läste jag loggboken samt tittade på och 
lyssnade efter vad som sas i på videoobservationerna. Jag tittade på alla filmer, vissa mer 
detaljerat än andra. I en del filmer ägnades mycket tid åt att lyssna på inspelningarna och det 
medförde att jag fick spola en hel del i videoklippen för att komma fram till något som var 
väsentligt för studiens ändamål. Redan när jag spelade in filmerna fick jag en uppfattning om 
hur mycket material som skulle komma att bli användbart. Därför kunde jag välja ut filmer 
som jag visste var mer innehållsrika och observera dessa mer detaljerat. När jag observerade 
något som kunde införas i tabellen pausade jag inspelningen och repeterade sekvensen någon 
eller några gånger för att se hur resursen eller resurserna användes samt analysera vilken 
funktion de fyllde. De anteckningar som jag skrivit ned samt det tal som förekom i 
videoklippen fördes också in i tabellen under kategorin eventuell kommentar.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) är det i examensarbeten och annan 
forskning viktigt att respektera och visa hänsyn till alla som medverkar i undersökningen. De 
måste först bli tillfrågade om att vara med i studien och ska därefter när som helst kunna 
avbryta sitt deltagande om så önskas. Om de medverkande ska vara anonyma får det inte 
framkomma någon information i rapporten om deras identitet som skulle kunna avslöja vilka 
de är. Om deltagare däremot ska nämnas vid namn måste dessa bli tillfrågade innan. Eftersom 
denna studie är en självobservation behöver dessa parametrar inte tas i åtanke.   
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Enligt Judith Bell (2006) ska metoden i varje undersökning granskas kritiskt, då den behöver 
vara tillförlitlig. Bell menar att “tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter” (2006, s. 117). I den här studien har jag valt att observera min 
inlärningsprocess i flera låtar och därmed sett mönster utifrån flera situationer. Om jag istället 
endast utgått från en låt hade jag inte haft ett lika övertygande underlag.  
 
För att en studie ska vara giltig menar Bell (2006) att resultatet och de tolkningar som gjorts 
ska vara trovärdiga och alltså utgå från verkligheten. Hon förklarar att objektivitet därför är 
viktigt för att materialet som samlats in ska kunna tolkas på ett så korrekt och objektivt sätt 
som möjligt. Hon nämner också att man behöver tränas i att observera för att göra det på ett 
bra sätt. Björndal (2005) tar upp ett antal så kallade “fallgropar” som kan påverka 
observationen. Några av de exempel han tar upp är bland annat att observatörens mående kan 
påverka dennes grad av uppmärksamhet, att observatören har en tendens att tänka antingen 
positivt eller negativt och att det sker störningar under själva observationen. Trots dessa 
möjliga fallgropar menar Johansson och Svedner (2010) att observationsmetoden av 
erfarenhet är enkel att använda och troligen den mest givande metoden vid 
undervisningsprocesser. Objektiviteten i arbetet kan ifrågasättas då denna studie är en 
självobservation och jag observerar mig själv. De fallgropar som Björndal (2005) presenterar 
har jag haft i åtanke i min bearbetning av dokumentationen och därför bland annat analyserat 
observationerna vid flera tillfällen för att observationen inte ska påverkas av mitt tillfälliga 
mående. Jag har inte genomgått någon träning som observatör, vilket Bell (2006) påstår är 
viktigt, men som Johansson och Svedner (2010) påstår är metoden lätt att använda, vilket talar 
till min fördel.   
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Efter att ha transkriberat och analyserat 
loggboken samt videoinspelningarna har två huvudkategorier utkristalliserats: materiella 
resurser samt kroppsliga resurser. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och 
slutsatser utifrån resultatet.  

4.1 Materiella resurser 
I studien uppmärksammades sammanlagt sex materiella resurser som användes under 
inlärningen. Här nedan beskrivs hur de användes samt vilken funktion de fyllde.  

4.1.1 Ljudinspelningar och högtalare 
Första temat av resurser som använts i studien innefattar ljudinspelningar och högtalare. De 
låtar som studien utgick ifrån hade jag som nedsparade ljudfiler på min mobiltelefon. Vid ett 
flertal tillfällen kopplade jag mobiltelefonen till en högtalare för att ha möjlighet att ha 
starkare volym och därmed ha lättare att höra musiken. Jag som spelar fiol har instrumentet 
väldigt nära örat och kan därför ha särskilt svårt att höra annan musik då jag själv spelar 
samtidigt.  
 
I mobiltelefonens uppspelningsprogram fanns möjligheten att pausa och spola fram och 
tillbaka i ljudfilerna. Detta gjorde att jag kunde repetera sekvenser många gånger om och 
också bestämma hur länge jag ville lyssna. Under processens gång hade jag olika fokus för 
mitt lyssnande och använde mig därför av inspelningen på olika sätt. I början av processen 
hade mitt fokus att göra med hur länge jag lyssnade på låtarna. Jag uppmärksammade detta 
utifrån följande citat: 
 

Jag	försöker	lyssna	efter	mönster	och	strukturer	och	få	en	överblick	över	hela	
låten.	Är	det	något	som	upprepas?	Efter	att	ha	lyssnat	på	låten	upplever	jag	att	
den	är	uppbyggd	av	tre	olika	delar	som	jag	tänker	som	en	A,	B	och	C-del.	Jag	
försöker	få	en	bild	i	huvudet	av	hur	låtens	uppbyggnad	ser	ut.	(Utdrag	ur	
transkriptionstabellen	från	första	videoobservationen)		

 
I citatet ovan synliggörs det att jag med hjälp av inspelningen får en uppfattning av hela låtens 
struktur och uppbyggnad. Detta genom att lyssna på låten från början till slut utan avbrott och 
uppmärksamma om sekvenser i låtarna upprepades. Samtliga låtar var uppbyggda på ett sätt 
som var naturligt att delas upp i antingen två eller tre delar. I den sistnämnda meningen i 
citatet nämner jag att jag försöker se formen framför mig, detta för att jag upplevde att det 
hjälpte mig att minnas formen bättre.  
 
Efter att ha fått en helhetsbild av låtarna blev det mer intressant att förstå melodin inom de 
olika delarna. I varje låt började jag från början och fokuserade på att lära mig en del i taget 
för att begränsa mig. För att göra detta krävdes ett antal omtagningar av samma sekvenser. 
Något som blev tydligt vid övningstillfällena var att övergångar mellan olika delar, som ofta 
bara förekom en gång, tog tid att ta ut. Jag fick därför lyssna på dessa ett flertal gånger och det 
gjorde jag genom att hitta när i låten de förekom och starta och stanna ljudinspelningen lite 
innan och lite efter övergången. Likadant gjorde jag med andra detaljer eller svåra partier som 
också behövde repeteras. Ofta lärde jag mig innehållet inom delarna snabbare än 
övergångarna, då dessa ofta repeterades i låtarnas form. Strukturer som jag kände igen lärde 
jag mig betydligt snabbare, tex. brutna treklanger eller stegvisa melodirörelser. Dessa 
behövde jag därför inte lyssna på lika många gånger.  
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En annan situation som krävde många omtagningar var då jag skulle förstå och lära mig låten 
Klunkaren. I den låten upprepades melodiska motiv på ett för mig obekant sätt. Fraserna i 
låten varierade i längd och repeterades alltid minst två gånger, och ibland tre eller fyra gånger. 
För att minnas antalet gånger fick jag räkna och minnas antalet omtagningar för att förstå 
melodin.  
 
I låten Systrarna Seljeset fanns det ackompanjemang till melodin. I transkriptionen 
uppmärksammades att ackompanjemanget underlättade min inlärning av melodin och därför 
krävdes inte lika många omtagningar av vissa sekvenser. I följande figur framgår detta: 
 

 
Figur 2. Utdrag ur transkriptionstabellen, videoobservation 10.  
 
Figuren ovan visar att jag enklare förstod melodin då jag kunde relatera den till de mönster 
och strukturer som ackorden i ackompanjemanget formade. Att vissa ackord även var tydligt 
markerade underlättade inlärningen ytterligare.  
 
Då jag lärt mig melodin fokuserade jag på att särskilt uppmärksamma detaljer såsom 
ornamentik, förslag, drillar och stråkföring i inspelningen. Jag lyssnade också efter mer 
övergripande parametrar som tyngdpunkter och sväng. I vissa fall gjorde jag detta per 
automatik direkt då jag lärde mig låtarna men ibland lärde jag mig endast grunden i melodin 
till en början för att sedan bygga på med detaljerna i efterhand.  

4.1.2 Fiol, stråke och sordin  
Nästa tema av resurser som uppmärksammades i studien var fiolen, stråken och sordinen. 
Även dessa resurser användes på olika sätt under processens gång.  
 
Som jag nämnde i 4.1.1 lyssnade jag till en början på låtarna en gång utan att spela till, 
däremot kontrollerade jag grundtonen vid första lyssningen genom att slå an strängen på rätt 
ton på fiolen. Detta gjorde att jag enklare kunde föreställa mig hur melodin skulle spelas, trots 
att jag bara lyssnade. Efter första lyssningen försökte jag hitta melodins toner på fiolen. Detta 
gjordes samtidigt som jag lyssnade på inspelningen. Jag valde att inte använda stråken till en 
början för att koncentrera mig på en komponent i taget, vilket i det här sammanhanget 
innefattar tonplatserna och melodins rytm i vänster hand. Eftersom jag endast placerade 
fingrarna på strängarna och inte använde mig av stråken gjorde fiolen inget ljud av sig. Detta 
var också min avsikt då jag ville lyssna så noggrant som möjligt på ljudinspelningen och ändå 
kunna föreställa mig hur det hade låtit om jag hade spelat med stråken. Ibland satte jag dock 
an en ton för att kontrollera att jag säkert var på rätt tonplats. Det jag fokuserade på i det här 
skedet var att så gott som möjligt följa melodins rörelser med fingrarna, det vill säga att jag 
till exempel uppmärksammade uppåtgående, nedåtgående, snabba eller långsamma rörelser.  
 
Efter att melodin hade befästs någorlunda i vänster hand tog jag hjälp av stråken. Beroende på 
när i processen jag befann mig spelade jag med olika mycket tyngd i stråken. Tidigt i 
processen spelade jag svagt för att kunna höra inspelningen tydligt och själv bara skugga 
melodin. I det skedet använde jag även sordin för att minska ljudvolymen ytterligare. 
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Anledningen till att jag lyssnade så noggrant på inspelningen i början var att jag ville lära mig 
rätt från början. En risk kunde annars vara att jag började göra egna versioner av melodierna.  
 
I låtarna handlade det ibland om att hitta särskilda toner som hade en nyckelfunktion när det 
kom till att förstå ett större sammanhang i melodin. I låten Systrarna Seljeset fanns det en 
snabb passage som jag fick ägna tid åt att förstå. Däremot underlättade det när jag hittade 
passagens start och slutton på fiolen: 
 

 
Figur 3. Utdrag ur transkriptionstabellen, videoobservation 12. 
 
Passagen var en snabb nedgång från en ljus ton till en mörkare. För att förstå passagen 
koncentrerade jag mig på första och sista tonen för att veta inom vilket spann melodin rörde 
sig. Alltså var det dessa toner som bar nyckelfunktionen.  
 
Då jag hade befäst melodin bättre spelade jag ut mer och lade mer energi åt stråkhanden med 
fokus på att få till rätt sväng och tyngdpunkter i spelet, fortfarande tillsammans med 
inspelningen. På det sättet fick jag tydligare höra min representation av låten och kunde 
därmed höra om något i inspelningen skiljde sig från det jag spelade. När jag kände mig redo 
testade jag även att spela utan inspelningen och fick då svar på vad som hade befästs och inte:  
 

 
Figur 4. Utdrag ur transkriptionstabellen, videoobservation 8. 
 
I figuren ovan spelade jag en del ur en av låtarna utan inspelning och uppmärksammade att 
jag inte kunde hela melodin. Genom att återigen lyssna på inspelningen och därefter göra nya 
försök gick det dock bättre för varje gång.  

4.1.3 Appen Amazing Slow Downer 
Ytterligare en resurs som synliggjordes i studien var appen Amazing Slow Downer (ASD). 
Denna app har hjälpt mig att uppfatta detaljer i musiken med hjälp av dess slow motion- 
funktion. Appen gör det möjligt att importera ljudfiler och sakta ner tempot men behålla 
tonarten och även ändra tonarten men behålla tempot. I appen kan man också välja var i låten 
man vill lyssna, pausa och spola fram och tillbaka.  
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Figur 3. Skärmdump av appen Amazing Slow Downer. 
 
Att sakta ner tempot har varit till stor hjälp då jag gjort detta i samtliga låtar för att underlätta 
inlärningsprocessen. De tre låtar jag skulle lära mig hade alla ett relativt snabbt tempo och jag 
saktade därför ner tempot till ungefär 70% av originaltempot i början av processen för att 
lättare hinna uppfatta melodins rörelser. Jag saktade sällan ner tempot under 70% eftersom jag 
ville ha kvar pulskänslan i låtarna. I en alltför långsam inspelning kan pulskänslan vara svår 
att uppfatta i och med att slagen då kommer alltför långt ifrån varandra.  
 
I låten Systrarna Seljeset fanns det passager som var korta och snabba. Dessa behövde jag 
sakta ner för att kunna tyda vilka toner som spelades. Detta syns i följande utdrag:  
 

 
Figur 5. Utdrag ut transkriptionstabell, videoobservation 12. 
 
Figuren ovan synliggör att jag använde mig av appen Amazing Slow Downer för att kunna 
sakta ner tempot i utvalda sekvenser och därmed lättare kunna höra melodins tonplatser.   

4.2 Kroppsliga resurser 
Studien visade även att jag använder mig av sammanlagt fyra kroppsliga resurser. Här nedan 
beskrivs hur de användes samt vilken funktion de fyllde.  

4.2.1 Sång 
Sången var ännu en resurs som användes i min inlärningsprocess. I två av tre låtar sjöng jag 
med i inspelningens melodi innan jag tog upp instrumentet. Anledningen till detta var att jag 
skapade mig en klarare uppfattning av hur melodin gick innan jag tog upp instrumentet. Med 



 21	

andra ord behövde jag först veta hur melodin gick för att jag skulle kunna representera den på 
mitt instrument. I låten Systrarna Siljeset uppfattade jag däremot melodin relativt snabbt 
eftersom dess uppbyggnad och tonmaterial var väldigt bekant för mig, därför använde jag mig 
istället av instrumentet direkt. 
 
Många gånger under övningstillfällena varvade jag mellan att sjunga och spela om det var 
något i låten som inte var helt tydligt för mig. Som jag nämnde i 4.1.1 krävdes många antal 
omtagningar för att förstå formen i låten Klunkaren. Låten består av motiv, korta och långa, 
som repeteras olika många gånger och jag hade svårigheter med att minnas antalet 
omtagningar. Dessutom hade jag i början svårt att förstå var pulsen fanns i förhållande till 
melodin. Därför valde jag att sjunga låten några gånger tillsammans med inspelningen istället 
för att spela:  
 

 
Figur 6. Utdrag ur transkriptionstabellen, videoobservation 7. 
 
Att sjunga melodin medförde alltså att jag fick en bättre uppfattning både om melodins toner 
och rytm samt melodins förhållande till pulsen.  

4.2.2 Fotstamp och huvudrörelser 
Nästa tema av resurser som uppmärksammades innefattar fotstamp och huvudrörelser. 
Fotstampet var en resurs som jag använde mig av i stort sett hela tiden i mina 
övningspass. Stampets funktion var att befästa pulsen och känna den i kroppen. I de låtar som 
den här studien har utgått ifrån passade det att i samtliga låtar stampa på alla pulsslag. Detta 
gjorde jag när jag lyssnade på inspelningarna, spelade med i inspelningarna, spelade själv och 
när jag sjöng. När jag lyssnade nickade jag även med huvudet ibland för att ännu tydligare 
känna pulsen i kroppen.  
 
I låten Hjulet blev jag förvirrad då jag inte kunde hålla samma puls genom hela låten. I ett 
ställe i B-delen försköts pulsen något då en takt skiljde sig från de andra. Detta medförde att 
jag inte kunde stampa som jag gjort tidigare i låten och var därför till en början helt stilla med 
fötterna eftersom jag inte förstod sammanhanget. Senare förstod jag dock sammanhanget 
bättre, men valde att inte stampa i den udda takten, utan började istället stampa igen då den 
vanliga pulsen återkom.  
 
Jag stötte på ytterligare en problematik i låten Klunkaren, då jag till en början inte uppfattade 
var pulsen var i förhållande till melodin. På inspelningen är det en ensam spelman som spelar 
och därmed hade jag ingen hjälp av något ackompanjemang. Längre in i låten hörde jag dock 
spelmannens stamp på inspelningen och kunde därifrån förstå pulsen bättre. Allt eftersom jag 
lärde mig melodin bättre blev förhållandet mellan melodin och pulsen allt tydligare.  

4.2.3 Fingrar 
En kroppslig resurs som jag använde mig väldigt lite av, och dessutom bara i en av låtarna, 
var fingerrörelser utanför fiolen. Som jag nämnt tidigare i 4.1.1 hade jag svårigheter med 
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formen i låten Klunkaren då motiv repeterades på ett för mig obekant sätt. För att underlätta 
förståelsen av formen räknade jag på fingrarna hur många gånger fraserna repeterades. Detta 
hjälpte mig att minnas antalet omtagningar i och med att jag fick en visuell bild av formen.  

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Studien har gått ut på att observera inlärningsprocessen då jag lär mig låtar på gehör. Det som 
utforskats är vilka semiotiska resurser jag använder mig av i processen, hur de används samt 
vilken funktion de fyller. Resultatet visar att jag använde mig av tio resurser och dessa 
delades in i två huvudkategorier: materiella och kroppsliga resurser.  
 
En av de mest nödvändiga resurserna i processen var ljudinspelningarna. Eftersom jag hade 
låtarna inspelade hade jag möjlighet att repetera sekvenser och välja fritt vilka delar jag ville 
lyssna på upprepade gånger. Fiolen och stråken var ytterligare, givna resurser som var absolut 
nödvändiga. Med hjälp av mitt instrument och med min sång kunde jag lättare arbeta med och 
förstå melodins rörelser, göra egna representationer av melodin och därmed se vad jag lärt 
mig och inte. Tre av resurserna, fotstampet, huvudrörelserna och appen Amazing Slow 
Downer, hjälpte mig att bearbeta tempo och puls på olika sätt. Fotstampets och 
huvudrörelsernas funktion var att få mig att känna pulsen i kroppen och dessa resurser 
använde jag mig av i stort sett hela tiden i övningstillfällena. Med appen Amazing Slow 
Downer kunde jag justera tempot för att både kunna lyssna och öva i ett långsammare tempo. 
En resurs som jag använde mig betydligt mindre av var fingerrörelser utanför fiolen. Detta 
använde jag enbart då jag räknade antal omtagningar av fraser på fingrarna, vilket var till 
hjälp för att det gav mig en visuell bild av låtens struktur som jag lättare kunde minnas. Två 
av resurserna hade med volymen att göra, högtalarna och sordinen. Då mitt instrument är 
placerat precis intill örat var det svårt att höra ljudinspelningen samtidigt som jag spelade. 
Därför användes högtalare för att förstärka ljudet samt sordin för att minska ljudet från fiolen.  
En slutsats som kan dras efter detta resultat är att resurserna ofta användes samtidigt. Då 
resurserna samverkade var det några som användes i stor utsträckning och formade en slags 
grund i musiken, medan andra användes betydligt mindre och var mer till hjälp i specifika 
situationer. Anledningen till resursernas samverkan var att resurserna användes för att lösa 
olika problemområden i inlärningen och med dessa samverkande resurser blev 
inlärningsprocessen mer holistiskt. Det vill säga att både sinne och kropp användes. Jag 
arbetade mentalt med att memorera musiken på olika sätt, och fysiskt med att befästa musiken 
i kroppen, bland annat i fingrar och fötter.   
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållning till det designteoretiska perspektivet och till 
den litteratur och forskning som tagits upp tidigare i arbetet. Därefter beskrivs de reflektioner 
jag gjort över arbetets betydelse för mig själv och för andra. Avslutningsvis presenteras mina 
tankar om hur en sådan här studie skulle kunna utvecklas samt vad man skulle kunna forska 
vidare på.  

5.1 Resultatdiskussion 
Här nedan diskuteras resultatet i förhållning till den litteratur och forskning som tagits upp 
tidigare i arbetet. Dessutom kopplas resultatet till det designteoretiska perspektivet, som detta 
arbete är baserat på.  

5.1.1 En multimodal lärsekvens 
I resultatet framkom det att jag använder mig av en mängd olika resurser i min lärprocess. 
Detta stämmer överens med det som Lindström och Selander (2009) påpekar, nämligen att 
resurser samverkar för att skapa nya representationer. Flera exempel på detta synliggjordes i 
resultatet, bland annat då jag spelade till inspelningen samtidigt som jag stampade pulsen i 
foten, eller då jag sjöng till en nedsaktad version av låten. Resurserna hade olika funktioner då 
några hjälpte mig att lättare uppfatta melodins tonplatser och rytm, några var till hjälp för att 
befästa pulsen och några hjälpte mig att minnas det jag skulle lära mig. Med detta i åtanke 
underlättades min inlärningsprocess på flera olika sätt. När resurserna dessutom samverkade 
effektiviserades min inlärningsprocess. Dessa iakttagelser är tecken på att jag designade min 
lärsekvens på ett multimodalt sätt.  
 
Under processens gång har jag lyssnat, spelat och fått koncentrera mig på hur melodin i de 
olika låtarna skulle spelas. Därmed har jag gjort en transformation (Selander & Kress, 2010) 
av materialet, det vill säga att jag har analyserat det och gjort det till mitt eget. I lärprocessen 
spelade jag ibland utan inspelningen och gjorde därmed mina egna representationer av låtarna. 
Efterhand blev representationerna mer och mer lika originalversionen. Detta var ett tecken på 
lärande och i slutet av processen hade jag skapat tre nya produkter. Selander och Kress (2010) 
menar att design innebär “att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt” 
(s. 20) och det är precis det jag har gjort i den här processen. Jag har skapat nya produkter då 
de inte blev exakta kopior av låtarna, utan istället versioner av mig. Detta beror på att jag själv 
inte bara är en mottagare, för som Selander och Svärdemo (2008) menar är den lärande också 
en “sökande och skapande individ” (s. 30).  

5.1.2 Resultatet i förhållande till litteraturen och forskningen 
För att lära mig låtarna låg mycket fokus på att minnas melodins rörelser. Lilliestam (1995) 
beskriver att det finns fem olika minnen och alla dessa synliggjordes i resultatet. Det auditiva 
minnet var förmodligen det som användes till störst grad, då inspelningarna var min enda 
utgångspunkt för låtarna. I 4.1.2 synliggörs det att jag använde mig av det motoriska och 
taktila minnet då jag endast höll fingrarna på strängarna för att befästa melodins mönster i 
muskelminnet. Det verbala minnet användes bland annat i 4.1.1, då jag mindes formen med 
hjälp av att benämna de olika delarna. Det som Lilliestam kallar “mentala kartor” synliggörs i 
4.1.1, då jag förklarar att jag “försöker få en bild i huvudet av hur låtens uppbyggnad ser ut” 
(Utdrag ur transkriptionstabellen, videoobservation 1). Det visuella minnet användes tämligen 
lite då jag inte hade någon synlig förebild. Däremot framgår det i 4.2.3 att jag räknade på 
fingrarna hur många gånger fraser repeterades och i det skedet var det den visuella bilden av 
formen som var till hjälp.  
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I resultatet framgår det inget om att jag behöver lägga ner särskild tid på att hitta tonerna på 
instrumentet. För att uppfatta melodin sjöng jag ofta först och steget till instrumentet var 
därefter inte så stort. Detta stämmer överens med det som Woody (2012) påstår i sin artikel, 
nämligen att de som är vana vid att lära sig musik på gehör kan ha en nästan automatiserad 
förmåga att hitta tonerna på instrumentet då de uppfattat melodin.  
 
Både Lilliestam (1995) och Johansson (2004) menar att kännedom om genren är en viktig 
faktor för att man ska kunna lära sig att spela musik på gehör. I studien har jag lärt mig tre 
nordiska folkmusiklåtar av något olika karaktärer. Två av låtarna var mer obekanta för mig, 
främst i dess form. Dessa låtar tog därför längre tid för mig att lära mig. Den tredje låten 
däremot hade så mycket igenkänningsfaktorer att jag väldigt snabbt uppfattade hur den skulle 
spelas.  
 
Varvarigou och Green (2015) uppmärksammade fyra olika lärstilar i sin forskning. Utav dessa 
lärstilar skulle jag utifrån resultatet påstå att jag har en praktisk lärstil i och med att jag delade 
upp låtarna till mindre beståndsdelar. Därmed tillhörde jag inte den lärstil som var främst 
förekommande i studien, den som benämndes som “Shot in the dark”. Dock har jag mycket 
erfarenhet av att spela på gehör så resultatet är inte så häpnadsväckande. Däremot funderar jag 
på vilken lärstil jag skulle haft för tio år sedan, då jag inte spelade lika mycket på gehör. 
Kanske har min Suzukiundervisning påverkat mig redan från början till att jag fått en så 
avslappnad och positiv inställning till gehörsspel. Som Bjørkvold (2005) skriver kan 
notinlärning av musik medföra att eleven känner yttre krav och att musikinlärning mest känns 
som registrering av noter. Kanske är detta grunden till att många elever i undersökningen 
kände osäkerhet inför uppgiften och var oroliga för att spela fel. 

5.2 Arbetets betydelse 
I denna studie har jag medvetandegjort vilka resurser jag använder mig av då jag lär mig låtar 
på gehör. Jag har lärt mig nya begrepp och kan sätta ord på det som händer i 
inlärningsprocessen. Detta kan jag ha stor nytta av i min framtida undervisning.  
 
Utifrån mitt eget perspektiv har arbetet varit värdefullt i den bemärkelsen att jag nu är 
medveten om att inlärningen underlättades då jag använde mig av en mängd samverkande 
resurser. Min medvetenhet kan leda till ytterligare tankar om vidare arbetssätt och hur jag kan 
utveckla min inlärningsprocess. Om jag själv är medveten om mitt eget lärande tror jag även 
att jag kan ha lättare att förstå mina elevers lärande. Att beskriva en musikalisk 
inlärningsprocess är inte alltid helt enkelt och kan lätt bli abstrakt. Därför är en sådan här 
studie värdefull då processen analyseras och blir lättare att förstå.  
 
Något som också har varit givande i studien är att jag har varit min egen observatör. Att 
studera sig själv utifrån och i efterhand är väldigt givande då man förmodligen inte hinner 
registrera allt som händer i stunden. Dessutom kan man upptäcka saker hos sig själv som man 
tidigare inte varit medveten om. Detta är därför något jag vill fortsätta göra i mina framtida 
studier och i yrket som musiklärare för att hela tiden reflektera över det jag gör samt utvärdera 
min egen undervisning.  
 
Ur en pedagogisk synvinkel kan arbetet vara betydelsefullt då jag i resultatet har presenterat 
en mängd olika resurser som kan vara värdefulla att använda vid gehörsinlärning. En 
förhoppning är därmed att jag och andra musiklärare ska kunna vägleda elever som tycker att 
det är svårt att spela på gehör, och att dessa resurser även skulle kunna vara användbara för 
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andra. Schenck (2000) framförde att det finns många lärare som inte har metoder för att lära 
ut på gehör, därför hoppas jag att detta arbete kan vara en inspirationskälla för musiklärare 
och ge dem inkörsportar för att lära ut på gehör. Ännu en förhoppning är också att varje elev i 
sin tur ska bli medveten om och vilja utveckla sin egna gehörsinlärning och bli självständig. 

5.3 Fortsatta forsknings och utvecklingsarbeten  
Då detta arbete endast utgår från mig själv är en utvecklingsmöjlighet att göra en liknande 
undersökning utifrån flera personer för att se olika individers inlärningsprocesser. 
Förmodligen skulle fler resurser synliggöras i en sådan undersökning och de deltagande skulle 
i efterhand kunna ta del av och inspireras av varandras inlärningssätt. I en undersökning med 
fler antal deltagare som spelar olika instrument skulle man kunna undersöka om de som spelar 
ett visst instrument lär sig på ett liknande sätt eller om lärprocessen inte är bunden till 
instrumentet. Ett annan utvecklingsmöjlighet är att använda flera personer som observatörer 
för att få fler infallsvinklar i analysen. Resultatet skulle därmed förmodligen bli mer utförligt 
då olika individer kan uppmärksamma olika händelser.  
 
Detta arbete utgick från det designteoretiska perspektivet med avsikten att undersöka vilka 
resurser som användes i processen. Det skulle vara intressant att också göra en 
fenomenologisk studie om gehörsinlärning, särskilt eftersom det framkom i arbetet att många 
unga elever kände en osäkerhet inför att spela på gehör. I en sådan undersökning skulle man 
kunna undersöka varför denna osäkerhet är så utbredd; speciellt med tanke på att Suzuki 
menar att gehörsmusicerande ska vara det mest naturliga sättet att börja musicera på. 
 
I arbetets områdesorientering framkom det att det generellt sett gjorts tämligen lite forskning 
om gehörsinlärning. Detta är därmed ett område som det kan forskas mer i för att förenkla, 
effektivisera och förstå processen att lära sig musik på gehör. 	  
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