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Sammanfattning 
Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med 
mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken 
utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. Vilka tydliga kopplingar och terminologi till musikteori 
finns det i spelets musik? Genom musikanalys och nottranskription har musiken fått synlig 
form. Notskrivningsprogram har använts och formen har studerats mot musikteorilitteratur. 
Resultatet av studien har visat på att musiken i spelet täcker flera områden inom den 
västerländska musikteorin bland annat olika kyrkotonarter och behandlingen av ledmotiv. I 
spelmusik finns det styrkor som kan användas i musikundervisning, bland annat att intresset 
för spel och dess musik kan främja musikinlärandet. Undersökningen visar på tydliga 
musikteoretiska exempel som i slutändan kan användas i musikundervisning. Detta för att 
slutligen koppla till elevers sociala sammanhang och lärandesituationer för att öka relevansen 
i musikundervisningen och förhoppningsvis fungera motiverande hos elever.  
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1 Inledning 
Idén till den här uppsatsen grundar sig på ett barndomsminne som påverkat mitt liv. Jag 
tillbringade julen 1998 hos min mormor på den öländska landsbygden. Hon bodde då i ett 
stort kalkstenshus med tjocka väggar, två våningar med vind. Det kändes som att bo på en 
herrgård varje gång jag besökte henne. Min bror och jag hade fått ta med vår spelkonsol 
Nintendo 64. På julaftonsmorgon fick vi öppna en julklapp. I paketet låg ett spel jag aldrig 
hade hört om och på kassetten stod det The Legend of Zelda: Ocarina of Time (OoT).  
 
Min stora fascination för spel började på riktigt i och med detta. Jag fullkomligt älskar 
miljöerna, atmosfären, storyn och framför allt musiken i spelet, det är något särskilt med just 
Legend of Zelda som spelserie och dess musik. Kompositören Koji Kondo lyckas få musiken 
att låta episk, lekfull och ej uttråkande. Även om jag ”dog” konstant i spelet eller i den åldern 
inte förstod engelska alls så fastnade jag helt.  Mamma fick berätta och översätta alla 
textdialoger mer än hon egentligen ville och ibland fick även hon ta över spelkontrollen för att 
jag inte klarade av vissa moment i spelet.  
 
Att jag än idag kommer ihåg såna här detaljer visar på vilken påverkan ett spel kan ha på en 
ung människa. I och med det har tankarna växt fram om hur spelmusik kan nyttjas i 
musikundervisningen.  Med stor sannolikhet är jag inte den enda som inspireras och 
fascineras av musiken i spel. Denna fascination för musik borde användas i musikämnet. 
Användningsområdena i musikundervisningen kan vara lyssningsexempel, transkription, 
analys och som mall för komposition. Eleverna får då använda sig av sina erfarenheter kring 
spelet och dess musik som inspiration för att närma sig musiken från ett annat håll.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att analysera musiken i The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
utifrån den västerländska klassiska musikteoritraditionen; att synliggöra hur musiken är 
skapad utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. Jag använder mig av följande frågeställningar. 

• På vilket sätt går det att förstå musiken i Ocarina of Time med hjälp av västerländsk 
klassisk musikteori?  

• Vilka musikteoretiska aspekter går att få fram ur musiken? 
• Hur kan man använda sig av musikmaterialet från detta spel inom 

musikteoriundervisning? 
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1.2 Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel kommer jag ta upp fördelen med att använda sig av sina elevers 
musikerfarenheter, vad spelserien The Legend of Zelda är och vad Ocarina of Time handlar 
om. Den större delen av bakgrunden handlar om vilka källor som har legat till grund för 
undersökningen; den tidigare spelmusikforskningen och vilka musikteoriböcker som 
förekommer. Jag har parallellt med den här undersökningen gått en spelmusikkurs på 
Stockholms Universitet. I spelet och i musikteorin förkommer det musikterminologi och dessa 
presenteras kortfattat. Slutligen kommer en underrubrik om upphovsrätt kring spel i 
allmänhet.  

1.2.1 Att utgå från elevers musikerfarenheter  
Jag har funderat mycket på vad som kan ge elever en inre motivation till att lära sig 
musikteori. Kan läraren använda sig av deras intressen och erfarenheter i undervisningen som 
verktyg för att få eleverna att lättare ta till sig undervisningen? Jag tror att datorspel kan vara 
en faktor som kan trigga igång elevernas lärande, att eleverna själva kan berätta vilka spel de 
spelar eller vilka filmer eller tv-serier de tittar på. Eller varför inte låta eleverna presentera och 
prata om den musik de konsumerar till lektionerna och låta läraren använda elevernas musik 
som ett material att jobba med under lektionstid? På sätt så kan elever interagera med och 
påverka lärarens material på musiklektionerna. Detta tror jag skulle göra att eleverna tycker 
att musikämnet och musikteorin blir mer motiverande. 

Som tidigare sagts täcker frasen ”yttre förhållanden” ett stort område. Det inbegriper vad 
pedagogen gör, och det sätt på vilket det görs, inte bara ord uttalas utan tonläget med vilket 
det sägs. Det inbegriper utrustning, böcker, apparater, leksaker, lekar. Det inbegriper de 
material som individen interagerar med och, viktigaste av allt, det totala sociala 
sammanhanget av situationer som en person är involverade i. (Dewey, 2015, s. 186) 

Dewey uttryckte att elever ska få interagera med olika sorters utrustning. Där har musikämnet 
en stor fördel då elever kan spela på musikinstrument. Det är viktigt att läraren är positiv och 
lyfter elevernas olika förkunskaper och intressen. Att tonläget hos läraren är positivt och 
öppet bidrar förhoppningsvis till att eleverna vågar visa upp sina olika intressen inom musik.  
 
Datorspel har fördelen att spelaren interagerar med spelets omgivning och värld till skillnad 
från när den tittar på film. Istället för att spelaren tittar på exempelvis Sagan om ringen så är 
den Aragorn. Det ser jag som en stor fördel med datorspel, det har varit lättare för mig att 
koppla ihop spel och musik. När musik från Ocarina of Time spelas upp så färdas jag tillbaka 
till den händelse i spelet som är förknippad med just den melodin. Hörs exempelvis Gerudo 
Valley i OoT så färdas jag tillbaka i minnet och minns att jag blev ”tillfångatagen”. 
Att associera musik på detta sätt är jag inte ensam om, något som exempelvis framgår av 
Falthins (2015) undersökning om musik på högstadiet i en skola.  

På frågan om vad han lyssnar på svarar han techno men också spel- och filmmusik. 
Alexander plockar fram sin smartphone och spelar upp olika musiksnuttar från stycken som 
han tycker allra mest om, bland annat från spelet Halo. Exemplen som spelas upp är för full 
orkester eller piano och samtidigt gungar Alexander med i musiken och nynnar. Han berättar 
att han lyssnar på ett speciellt ett stycke varje dag när han åker till och från skolan och det är 
som om en film spelas upp utanför bussens fönster varje gång. (Falthin, 2015, s.149) 
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Denna stora påverkan som musik kan ha hos människor borde pratas mer om under 
lektionstid. Vilken musik inspirerar elever och vilken musik borde elever känna till? Hur ska 
musikpedagoger förhålla sig till exempel musikteori i högstadiet? I högstadiet kanske det 
krävs en del av musikläraren att undervisa i kyrkotonarterna, det är möjligtvis överkurs men 
att däremot låta eleverna prata om vad de gillar att lyssna på och att de får prata fritt kring vad 
de tycker om för musik kan påverka lärandeprocessen positivt.  

1.2.2 Spelserien The Legend of Zelda 
The Legend of Zelda, som är en spelserie i äventyrsgenren, lanserades 1986 av spelföretaget 
Nintendo och skapades av Shigeru Miyamoto och Takashi Tezuka. Det som utmärker just 
Legend of Zelda är dess sammanblandning av äventyr och action samt dess nyskapande 
pussellösning, vilket skiljer sig från exempelvis plattformsspelens linjära förlopp. Legend of 
Zelda kretsar kring spelfiguren Link, karakteriserad av sina gröna kläder och spetsiga öron. De 
olika spelen utspelar sig i störst utsträckning i det fiktiva landet Hyrule som ständigt hotas av 
ondska och antagonister som Ganon och dess alter ego Ganondorf. (Legend of Zelda, u.å.) 

1.2.3 Ocarina of Time 
Ocarina of Time är det femte spelet i spelserien och det första spelet med 3D-grafik. Spelet 
var det första Zelda-spelet som släpptes till spelkonsolen Nintendo 64. Spelaren styr 
karaktären Link och ska rädda Hyrule från ondska. I prologen berättas att ett stort 
inbördeskrig nyligen avslutats. Under kriget lyckades en mor få sitt barn gömt i Kokiri Forest. 
Barnet togs om hand av The Great Deku Tree. Pojken Link uppfostrades till en Kokiri (ett 
väsen som liknar ett barn men som inte blir vuxen). Efter några år försökte spelets antagonist 
Ganondorf få tag på en mäktig sten som The Great Deku Tree hade i sin ägo. Link får en 
kompanjon i form av en älva vid namn Navi och får i uppdrag att stoppa ondskan som växer 
på nytt i landet Hyrule (Gustafsson, 2002). 
 
Musiken komponerades av Koji Kondo som även gjort musiken till de tidigare spelen i 
spelserien och även till spelserien om Super Mario (Paulsson, 2018).  
 
Spelet involverar spelaren att interaktivt spela musik med sin handkontroll. Instrumentet som 
används i spelet är en okarina som är ett blåsinstrument. Dessa låtar gör att spelaren kan lösa 
vissa mysterier och interagera med världen. Fem toner är kopplade till fem knappar på 
handkontrollen som spelaren använder sig av för att spela musik, dessa är d1, f1, a1, b1 och d2. 
Med andra knapptryck på handkontrollen med förflyttning med hjälp av styrspaken kan 
spelaren få tillgång till flera toner, men dessa fem toner ovan är utgångspunkten som spelaren 
har för att kunna påverka sin omgivning. Utöver den här musiken förekommer det 
bakgrundsmusik som är kopplade till olika områden, händelser, föremål eller personer, det vill 
säga ledmotiv.  
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1.2.4 Tidigare forskning och analysmaterial 

Dan Bruno (2018) har transkriberat enbart Ocarina songs men talar musikteori kring 
musikstyckena och har med steganalys och ackord gått igenom musiken och tar även upp vad 
Koji Kondo kan ha fått inspiration ifrån. Dan Bruno visar att till exempel att musikstycket 
Lost Woods liknar Gustav Holsts orkestersvit Planeterna och satsen Jupiter: The Bringer of 
Joylity. Symphony of the Goddesses (2015) är en pianobok utgiven av musikförlaget Alfred 
Music som publicerar musikmaterial till elever och lärare. De använder olika populära band 
och artister i sina material och även musik från film och dataspel. Symphony of the Goddesses 
(2015) innehåller musikarrangemang ifrån flera Zelda-spel däribland musiken till Ocarina of 
Time. Denna pianobok har använts som förlaga för det transkriptionsarbete jag har gjort. De 
transkriptioner som har legat mest till grund för undersökningen har jag funnit på internet och 
kommer från hemsidan ninsheetmusic.org (2004). Där kan privatpersoner kan lägga upp noter 
och arrangemang, främst musik från spel av spelföretaget Nintendo. Nicholas Gervais (2015) 
har skrivit en kandidatuppsats om harmoniken i OoT men använder bland annat 
transkriptioner från NinSheetMusic (2004) som grund för sitt arbete. Rachel Bell (u.å.) har 
transkriberat egna arrangemang på musiken i OoT. Dessa transkriptioner har liksom 
ninsheetmusic (2004) varit förlagor till den här undersökningen. Andra analysarbeten av 
spelmusik och även musik ur spelserien The Legend of Zelda finns på Youtube. Där har min 
främsta inspirationskälla varit användaren 8-bit Music Theory (2016–2019). Han analyserar 
olika sorters spel med hjälp av video, musikexempel och notation och visar upp sina analyser 
med notbilder och musik från spelet. Filmerna är tydliga och jag har använt hans sätt att 
förmedla musiken på ett tydligt sätt.  
 
Mot Dan Brunos (2018) och 8-bit Music Theory (2016–2019) analysarbeten och 
ninsheetmusic (2004) och Rachel Bells (u.å.) transkriptioner har jag i min undersökning 
använt mig av olika musikteoriböcker såsom Stora Musikguiden (Jansson, 2011) som tar upp 
grundläggande musiklära. Traditionell Harmonilära (Janson & Åkerberg, 2013) tar upp 
ackord, kadenser och mer inblick i musikalisk satslära. Noter: Handbok i traditionell notering 
(Tyboni, 1994) är en bok med stort innehåll, exempelvis grundläggande musiklära, skalor och 
kyrkotonarter.  

Traditionell Arrangering (Jansson, 1991) är en bok för dem som vill utveckla sin 
arrageringsteknik och få en större inblick i traditionell satslära. En dos kontrapunkt (Janson & 
Sjöberg, 2015) analyserar kontrapunktisk musik av Bach och ger läsaren olika tips att 
komponera en egen fuga. Nemo Nascitur Artifex (Elgh, Hammerth & Janson, 2018) är en bok 
som tar upp termer och kompositionstekniker för modern västerländsk konstmusik. A Guide 
to the Terminology of German Harmony (Gjerdingen, 2014) resonerar om vad modala 
inlåningsackord har för funktion när de används i durtonarter. 
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Användandet av digitala källor där historiska förklaringar på musiktermer kommer från 
Nationalencyklopedins webbsida och Oxford Music Online. Andra digitala källor är Youtube 
och främst användaren Adam Neely (2016–2017) som tar upp ämnen om kyrkotonarter och 
tritonusintervallet. 

Sohlmans Musiklexikon (1975) har använts för att utforska historien till musiktermer om vad 
vederbörande källa uttrycker sig om antikens musik och om kyrkotonarterna. Kristofer Eng 
(2008) har gjort en examensuppsats om kyrkotonarterna. Dahlström, O. (1984) skrev en 
uppsats om Platon och musiken. Slutligen hittades en digital källa om Antikens musik, 
MusikSök (1998).  Om själva spelet OoT så finns det ”fan”-sida enbart för spelserien The 
Legend of Zelda (ZeldaWiki, 2005) och alla dess spel, karaktärer och föremål. I 
undersökningen har jag själv spelat OoT och även tittat på ”gameplay” över Ocarina of Time. 
Anders Gustafsson (2002) har skrivit en uppsats om narrativet i Zelda-serien och Jason Brame 
(2011) har gjort en analys om the ”Mario”– cadence. 

Utöver dessa källor har jag även gått en kvällskurs i spelmusik på Stockholms Universitet. 
Där har jag fått lära mig spelmusikens funktion och hur musiken används för att ge spelet 
större nyanser och förbättrar upplevelsen av händelseförloppet och handlingen. Detta 
förbättrar handlingen gör att spelmusiken ligger väldigt nära filmmusiken då ledmotiv och 
bakgrundsmusik förekommer. Dessutom visade kursen på hur terminologin gällande att 
förklara musikens roll i film går att anpassa till att på liknande sätt förklara musiken i spel. I 
och med detta kommer filmmusikboken A History of Film Music (Cooke, 2008) väl till 
förfogande för undersökningen. 

1.2.5 Kyrkotonarterna 
Kyrkotonarterna har en komplexitet som jag har funderat över. Dessa skalor eller ”tonarter” 
har ett stort användningsområde inom komposition eller improvisation. En del låtar i svensk 
folkmusik använder sig av ett tonförråd som bara förekommer i den doriska tonarten. En del 
jazzmusiker förhåller sig till den doriska skalan som tonmaterial som används när de 
improviserar ett solo. Denna underrubrik ska visa på en historisk aspekt om kyrkotonarter och 
hur det går att kategorisera kyrkotonarterna på ett annat sätt; ett sätt som ger tonarterna en 
karaktär och något som går att relatera till. 
 
Jag har tittat i Sohlmans Musiklexikon (1975) och läst uppsatser från en tidigare student på 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Dahlström, 1984) samt en källa från Youtube (Neely, 
2016) i ämnet kyrkotonarter som kan göra det enklare att karaktärisera kyrkotonarterna. 
Examensarbetet av Kristofer Eng (2008) har visat på hur kyrkotonarterna används i 
undervisning på gymnasiet. Slutligen så tar internetsidan MusikSök (1998) kortfattat upp hur 
musiken under Antiken förhöll sig mellan musik, samhälle och gudar. 
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Influenser från äldre riken och territorier så som Trakien, Kreta, Frygien, Egypten, 
Babylonien och Assyrien betonas i flertalet s.k. klassiska skrifter, där bland annat Platon 
betraktar den doriska skalan som den förnämsta, vilket medförde att de melodityper som 
fanns i dorernas musik ansågs överlägsna exempelvis frygiernas eller lydiernas tongångar 
(Eng, 2008). 
 
Ett annat exempel på hur kyrkotonarterna kopplats till världsliga företeelser är deras påstådda 
anknytning till planeter, exempelvis den doriskas koppling till planeten och guden Mars, där 
dess krigiska karaktär kan sägas stå i kontrast till den frygiskas koppling till Jupiter (Moberg 
& Hambræus, 1975, s. 165). Platon belyste även hur dessa tonarter kunde påverka lyssnaren, 
han ville således censurera vissa av dem som han ansåg påverkade lyssnaren negativt. De 
enda tonarterna Platon ville behålla var dorisk och frygisk, dessa ansåg han var ”den äkta 
hellenska tonarten” som återgav en modig man i strid samt den tonart som visade denna man i 
fredligt värv (Dahlström, 1984, s. 19–20).  

Den grekiska etosläran har liksom musikteorin österländsk grund och utvecklades av 
Damon, Platon och Aristoteles. Musiken har i denna politiska, pedagogiska och religiösa 
karaktär. Den är ett medel på gott och ont, och enligt Platon är det ett statsintresse att 
bestämma dess användning. Aristoteles undersöker dess medicinska roll (katharsis) och dess 
betydelse i kulturfostran (paideia), ädel fritidssysselsättning (diagoge') och lek (paidia). 
De kromatiska och enharmoniska tonsläktena ansågs förvekligande och uteslöts därför ur 
tragedien, medan i det normala och goda diatoniska tonsläktet den doriska skalan ställdes 
mot den extatiska lydiska, likaväl som den apolloniska kitharan utgjorde motpol till den 
dionysiska aulos. (MusikSök, 1998) 

 
Detta är intressant hur man under antiken kopplade musik till planeter, gudar och 
musikinstrument och att olika musikaliska aspekter kan påverka människan så mycket att till 
och med filosofen Platon censurerar effekten av vissa tonaliteter. Apollons instrument 
kitharan är ett instrument som tillhör lyrafamiljen (Hemingway, 2002). Dionysos instrument 
Aulos är en träflöjt där två flöjter spelas på samtidigt (Bélis, 2001). Detta är ur ett symboliskt 
perspektiv fascinerande då i Ocarina of Time så spelar karaktären Sheik lyra och 
protagonisten Link okarina.  

Neely (2016) kategoriserar kyrkotonarterna i grad av ljus – brightness – där han förklarar att 
större intervall känns ljusare än ett mindre intervall i ett ackord eller en skala, men att 
dissonanser i större intervall kan göra att ljusare klanger inte nödvändigtvis blir gladare. Han 
listar kyrkotonarterna i hur mycket ”ljus” det finns i varje skala. Det man kan tyda av följande 
tabell är att tonarterna är listade efter hur mycket kors- eller b-förtecken som finns i varje 
tonart, vilket innebär att den ljusaste är den lydiska och den mörkaste är den lokriska. Det som 
är ännu mer fascinerande är att den doriska tonarten är i centrum, alltså den ”förnämsta” 
tonarten som Platon skulle ha påstått. Tar man varje tonarts hela och halva tonsteg och vänder 
på dem och studerar dem så blir till exempel jonisk och frygisk sina motsatser, men den 
doriska förblir tonstegen den samma även om man vänder på dem. Det är därför den doriska 
hamnar i mitten och det är därför ”avvikelserna” sker utifrån den skalan.  
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Tabell 1. Kyrkotonarterna som Adam Neely presenterar på sin youtube-kanal (2016). [Min bearbetning] 
 

Tonart Tonplats Antal #, b Avvikelse  Hela-halva tonsteg 
Lydisk 1, 2, 3, #4, 5, 6, 7 # +3 1 – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – ½  
Jonisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - +2 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1 – ½  
Mixolydisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7 b +1 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – ½ – 1 
Dorisk 1, 2, b3, 4, 5, 6, b7 b b 0 1 – ½ – 1 – 1 – 1 – ½ – 1 
Eolisk 1, 2, b3, 4, 5, b6, b7 b b b -1 1 – ½ – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 
Frygisk 1, b2, b3, 4, 5, b6, b7 b b b b -2 ½ – 1 – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 
Lokrisk 1, b2, b3, 4, b5, b6, b7 b b b b b -3 ½ – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1 

Denna tabell har jag översatt, bearbetat och kommit fram att om jag ger kyrkotonarterna ett 
karaktärsnamn efter hur många ”ljusa” intervall det finns i skalan så skulle ett exempel vara: 
dorisk blir en ”ljusare mollskala”, eller frygisk en ”mörkare mollskala”, eller mixolydisk en 
”mörkare durskala”. Jonisk och eolisk blir fortfarande dur- respektive mollskala. Det är de 
övriga kyrkotonarterna som får en extra ändelse i sitt namn. Den lokriska skalan blir dock lite 
problematisk eftersom den är ”längre” ifrån mollskalan. Det går att säga ”den mörkaste 
mollskalan” i fall det ska finnas ett namn till varje kyrkotonart. 

1.2.6 Musikteoretiska begrepp 
Undersökningen har lett fram till en terminologi som finns i spelet men även i musikteorin, 
där en kortare förklaring kan behövas. Nedan listar jag kortfattat musiktermer som 
förekommer i resultatet. Urvalet av musikaliska begrepp är enbart förankrat i musikanalysen 
av Ocarina of Time. Musiktermerna utgår ifrån att läsaren redan innan förstår grundläggande 
musiklära det vill säga tonnamn, intervall, huvudtreklang och skillnaden på dur och moll.  
 
Ackord (av franska accord ”överensstämmelse”) är när man låter flera toner klinga 
tillsammans (ackord, u.å.). 
 
Arpeggio (av italienska, av arpeggiare ”spela på harpa”) är en musikterm som anger att 
tonerna i ett ackord skall spelas som på en harpa, dvs. efter varandra eller i följd och inte 
samtidigt (arpeggio, u.å.) 
 
Augmentation (av latin augmeʹntum ”tillväxt”, ”tillökning”), förstoring, fördubbling av 
noternas tidsvärde i en melodisk linje. Motsatsen är diminution eller ’förminskning’. Båda 
dessa tekniker förekommer i polyfon musik från och med sen medeltid och är särskilt 
förknippade med imitativa satstyper som fuga (augmentation, u.å.). 
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Bordun (av italienska bordone), en liggande ton som, ev. i kombination med en annan eller 
flera liggande toner, ackompanjerar en eller flera melodiska stämmor. Borduneffekter kan 
erhållas från särskilda borduninstrument såsom säckpipa eller vevlira. I röstsammanhang kan 
nämnas tibetansk tempelsång. Bordunklangen kan vara uthållen eller avbruten och rytmiserad, 
till och med figurerad. Den kan vidare vara helt liggande eller ”vandrande” (bodrun, u.å.) 
 
Coda (av italienska, ”svans”), är en musikterm som tillämpas i en avrundande del av ett 
musikstycke. Coda innebär en utökning av t.ex. en fugas eller sonats standardform. Kan ses 
inom populärmusik som ett ”outro” (coda, u.å.). 
 
Kadens (av franska cadence/ital. cadenza ”fall”), kortare formelartad ackordföljd som avslutar 
ett flerstämmigt musikaliskt förlopp. Dess enstämmiga motsvarighet kallas slutfall. 
Kadensens styrka och funktion framgår delvis av benämningarna är fullständig helkadens, 
helkadens, halvkadens, plagal kadens och bedräglig kadens. De starkt formbildande krafterna 
har gjort kadenserna till betydelsefulla stilmarkörer (kadens, u.å.). 
 
Kontraparallell har två gemensamma toner exempelvis med tonikans ackordstoner. Däremot 
ligger kontraparallellen en skalenlig ters åt andra än vart åt det håll som parallellen är.  I 
praktiken har även subdominanten och dominanten sina egna kontraparalleller (Jansson & 
Åkerberg, 2013). 
 
Kromatik: Den kromatiska skalan (av grek. khroma, ”färg”) består av tolv toner och har 
enbart halva tonsteg mellan sig (Tyboni, 1994). 
 
Orgelpunkt, likt bordun har en liggande ton vanligen i basen men används på orgeln där en i 
flerstämmig musik, mot vilken övriga stämmor kan röra sig fritt. Mot en långsam harmonisk 
rytm kan den bilda dissonanser. Detta kan ses som en utveckling av bordunen. Skillnaden är 
att bordun är kopplat till en melodi medan orgelpunkt även involverar harmonik. Ett annat ord 
för orgelpunkt är också pedalton eftersom det är i orgelns pedaler som bordunen ligger 
(orgelpunkt, u.å). 
 
Ostinato (av italienska ”envis”, av latin obstinaʹtus), melodisk eller rytmisk gestalt som 
kontinuerligt upprepas under en hel komposition, eller fungerar som en idé under en del av ett 
musikstycke. Termen används även på ett friare sätt för upprepningstekniker över huvud 
taget, t.ex. folkmusikaliska melodiformler och upprepningsmotiv inom jazzen ”riff” (ostinato, 
u.å). 
 
Pentatonisk (av grek. pente, ”fem” och tonos, ”ton”) kallas varje skala som består av fem 
toner. Om en sådan skala saknar halva tonsteg, så sägs den vara anhemitonisk (av grek. 
Anhemitonios, ”halvtonslös”) Den vanligaste pentatoniska skala innehåller tre stora sekunder 
och två små terser. Dessa intervalls ordningsföljd beror av vilken ton som är grundton och 
därmed första ton i skalan. (Tyboni, 1994, s.63) 
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Polytonalitet (av grek. polys, ”flera”) den samtidiga förekomsten av två eller flera tonarter 
(tonaliteter) i ett musikaliskt förlopp; ofta uppträdande som bitonalitet (av lat. bi, ’två’), en 
kombination av två tonarter. Denna teknik brukar inom jazzmusiken kallas för överlagrade 
treklanger, där förekomsten sker ofta inom storbandsmusik. Polytonalitet är ett sätt att 
utveckla den traditionella dur och moll tonaliteten. (Elgh, Hammerth, & Jansson, 2018, s. 53) 
 
Pikardisk ters (av franska Tierce de Picardie) är en durters som förekommer som 
avslutningsackord i en satsdel i en molltonart. Introducerades som term i Jean-Jaques 
Rousseaus bok Dictionnaire de musique (1767) men ursprunget är okänt, förekomsten har 
dock funnits under tidig renässans fram till barockmusik (Rushton, 2011). Tonikaackordet 
kallas då för tonikavariant för man har gjort en förändring i strukturen av ackordet med ett 
inlånat intervall (Jansson & Åkerberg, 2013, s. 20). 
 
Rekviem (av latin requiem aeternam dona eis "Giv dem evig vila"), är en del av den romersk-
katolska dödsmässan. Rekviem används på alla själars dag samt vid begravningar och 
minnesdagar efter någon avliden (rekviem, u.å.). 
 
Serenad (av italienska serenata "bar himmel", "klar himmel", eller av sereno ”klar”, ”lugn”), 
musik framförd utanför en adorerad dams fönster efter mörkrets inbrott.  Ett typexempel ur 
operans värld är serenaden ur Mozarts Don Juan. Under romantiken skrevs många kända 
serenader för kör, inte minst i de svenska universitetsstäderna. Från och med 1700-talet 
betecknar serenad även en rent instrumental genre, flersatsiga verk av relativt lättsam karaktär 
i orkester- eller kammarformat (serenad, u.å.). 
 
Sus-ackord (av engelskans suspension ”förhållning”) består av intervallerna grundton, R4 och 
R5 (sus4) eller grundton, S2 och R5 (sus2). Det förstnämnda ackordet är vanligast 
förekommande och anges med sus eller sus4, det senare anges med sus2 (Tyboni, 1994, s. 
276). 
 
Taktart, i musiken en kontinuerlig följd av identiska takter. Utifrån antalet pulsslag per takt 
talar man om enkla och sammansatta taktarter (tvåtakt eller tretakt respektive additioner av 
dessa, t.ex. fyrtakt, 2+2, sextakt, 3+3). Dessa taktarter är samtliga regelbundna. Till 
de oregelbundna räknas takter sammansatta av kombinationer av 2 och 3, t.ex. femtakt (2+3 
eller 3+2) och sjutakt (4+3, 3+4 alternativt 2+3+2). I notation anges taktarten i form av en 
signatur oftast i bråktal som placeras i början av en komposition (taktart, u.å.). 
 
Tritonus brukar ses som ”djävulens intervall” (av latin diabolus in musica ”djävulen i 
musiken”) och kallades så under medeltiden, då det ansågs både svårsjunget och illaklingande 
och sålunda undveks i melodier och mellanstämmor i flerstämmig sats. Dock är det en myt att 
intervallet ska ha varit förbjudet. Termen har fått en annan användning inom tolvtonstekniken, 
där den betyder ”halv oktav” (Neely, 2017). 
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Tritonussubstitut är när man har en II–V–I kadens men väljer att ersätta dominantackordet (V) 
med ett annat. Det ackord vi ersätter hittar vi på ett tritonusavstånd från dominantens 
grundton. Tritonussubstitut brukar vara en term inom jazzsammanhang medan man i 
konstmusikaliska sammanhang kallar det för antigen tyskt, - franskt, - eller italienskt 
sextackord. Ersättningsdominanten ingår i kromatisk kadens (Jansson & Åkerberg, 2013). 
 
Vamp (av engelskans vamp ”improvisera (ett ackompanjemang)”, egentligen ”lappa”, ”laga”), 
vampgång, rundgång, benämning på upprepad ackordföljd inom jazz och populärmusik. Den 
omfattar vanligen två eller fyra takter. Kan även ses som synonymt med ostinato men att 
skillnaden gäller en ackordföljd än en melodilinje (vamp, u.å.). 

1.2.7 Upphovsrätt 
Eftersom undersökningen inskränker på upphovsrätt från spelföretaget Nintendo så måste jag 
förhålla mig efter reglerna kring upphovsrätt. Spel består av flera olika komponenter som är 
intressanta ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Spel skapas med hjälp av programkod och det 
som koden gör utgörs av rörliga bilder, musik, ljud och andra verk som spelaren upplever. 
Eftersom olika personer står bakom olika aspekter inom både spel och film, så är ett 
godkännande av upphovsrätt en komplex fråga. Skapare i spel och film står för ljud, musik, 
grafik/bild men att också hårdvara och koden i spelet har också en särskild upphovsrätt 
(Johansson, 2015). 
 
Det blir problematiskt på flera sätt att söka samtycke till upphovsrätt för musiken som 
förekommer i Ocarina of Time. Dels så behöver jag ett godkännande från spelföretaget 
Nintendo. Koji Kondo måste också ge sitt godkännande. Dessutom står det på Nintendos 
hemsida att de inte ger privatpersoner tillåtelse att använda innehåll från webbsidan eftersom 
de får flera tusen förfrågningar om detta. Då har företaget som policy att neka all upphovsrätt 
för privatpersoner för att inte bidra till förvirring (Nintendo, 2018). 
 
Jag har förhållit mig till upphovsrätten genom att inte ha med bilder eller skärmdumpar från 
spelet. Jag har gjort alla transkriptioner själv och använder inte inskannade notbilder från 
redan existerande källor. Jag har även valt att exkludera fullständiga transkriptioner av de 
olika styckena från bilagan, utan har bara med de avsnitt som innehåller element som 
behandlas i analysen.  

2 Metod 
Som metod i min undersökning har jag valt att analysera musik ur OoT. För att tydliggöra 
analysen har jag valt att transkribera musiken. Självstudier i musikteoretiska böcker har gjort 
att analysen av notationen i spelet får förhöjd trovärdighet och slutligen att transkriptionerna 
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har skrivits i notskrivningsprogrammet Sibelius där undersökningens noter blir tydligare och 
estetiskt tillfredställande.  

2.1 Analysprocessen 
Det undersökningen har haft fokus på är att analysera musik som ska lyfta fram 
musikteoretiska aspekter ur den västerländska klassiska musikteorin. Undersökningsarbetet av 
musiken började med att jag lyssnade igenom musiken i OoT. Jag började att leta information 
om de låtar som spelaren själv kan musicera i spelet med okarinan. Därefter så påbörjades 
analysarbetet av dessa låtar, men jag insåg att materialet behövde bli mer mångfacetterat för 
att lyfta fler aspekter ur musikteorin. För att visa på fler musikteoretiska termer så behövde 
jag transkribera mer musik.  
 
Noterna skrevs in i notskrivningsprogrammet Sibelius. Därefter jämfördes notbilden mot 
originalmusiken och till slut kunde notbilden analyseras. I detta arbete har jag fått ”rätta” till 
notationen andra har gjort genom att ändra på balkning eller enharmonik som motsäger sig 
ackord eller tonalitet. Notationen har utvecklats genom att lägga ackordstrukturer och i vissa 
fall även steganalys. Fördelen med att göra transkriptioner över OoT är att musiken inte är så 
lång och att den inte heller har så många stämmor. 

2.2 Transkription  
Det finns två övervägande sätt att transkribera musik på. Dessa två sätt har jag har lärt mig 
under mina studieår på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Termerna för detta har jag stött 
på när jag studerade folkmusikteori på Folkmusikinstitutionen, dessa ingångar heter 
preskriptiv transkription och deskriptiv transkription. Charles Seeger (1958) musikvetare och 
kompositör har skrivit en artikel om preskriptiv och deskriptiv transkription i tidningen The 
Musical Quarterly. 
 
Preskriptivt betyder föreskrivande, alltså som ett recept på hur musiken ska låta eller utföras, 
som ett exempel på preskriptiv transkription kan man nämna ett lead sheet. Där de 
fundamentala byggstenarna finns med, och en enklare notation, men allt ryms på ett och 
samma papper och i många fall kompletteras detta med uppförandepraxis, exempelvis inom 
barockmusik.  
 
Deskriptivt däremot står för en mer beskrivande transkription, att man går in på en tydlig 
detaljnivå och visar på vad som egentligen händer i musiken. Man noterar in alla drillar, 
löpningar, melismer eller tekniska aspekter. Som exempel kan deskriptivt vara att man 
transkriberar en soulsångare, jazzmusiker eller en spelman och tar med alla detaljer i 
notskriften för att visa på hur personer utför sin musikaliska handling, eller som inom vissa 
moderna kompositioner inom den västerländska konstmusiken detaljstyr musikernas 
framförande. 
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2.3 Musikteoriinstudering 
Eftersom arbetet bottnar i musikteori så finns behovet att återigen friska upp kunskaperna 
inom det området. Lyckligtvis så finns det många olika sorters källor som ger forskningen 
trovärdig grund. I mina ägor återfinns många musikteoriböcker av bland annat professor 
Roine Jansson som tar upp olika områden inom den västerländska klassiska musikteorin. 
Notbilderna jämförs mot dessa musikteoriböcker för lättare kunna analyseras och visa på vart 
i musiken som har vilket typ av ackord eller skala.  

2.4 Notskrivningsprogram 
Eftersom jag inom undersökningen analyserar noter så har notationsprogrammet Sibelius varit 
till en stor hjälp. Det hade tagit för lång tid att skriva ner noterna för hand och dessutom så 
skulle det inte bli lika snyggt. Det har varit en bra arbetsmetod att jobba med dator, då det har 
fungerat att även ha igång min webbläsare, musikspelare, mapp med transkriptioner och mitt 
ordbehandlingsprogram samtidigt. Det har dessutom varit tacksamt att det har funnits 
transkriptioner och notbilder gjorda av andra. Då har det blivit lättare att jämföra dem mot 
originalmusiken i spelet. De transkriptioner som andra personer har gjord har varit enkla att 
bearbeta i Sibelius. 

3 Resultat 
Materialet i resultatet är här uppdelat i olika underkategorier som är tonalitet, ackord/kadenser 
och oregelbundna taktarter. Notexemplen och min analys i resultatet ska lyfta det 
musikteoretiska ur musiken. Det är 41 notexempel med i resultatet och en extra i 
diskussionen. Notskrifterna är noterade efter en preskriptiv notskrivningsstil. Notexemplen 
använder sig av en tydlig layout och förekomsten av pilar och boxar ska underlätta förståelsen 
av musiken. Varje notbild har en kortfattad kommentar som beskriver musikens förlopp och 
en koppling till spelet. Varje musikstycke är komponerat av Koji Kondo om inget annat 
anges. Alla notexempel är skapade av mig. Alla notskrifter som har används som förlagor 
kommer att nämnas under varje vederbörande notexempel. Notskrifter från webbsidan 
NinSheetMusic kommer refereras till webbsidans skapelse år (2004) men varje enskild 
användare som står bakom transkriptionen kommer att nämnas. Viktigt är att transkriptioner 
som presenteras i uppsatsen ska ses som mina tolkningar. Fokusområdet ligger i att få fram de 
musikteoretiska termerna i spelmusiken på ett tydligt sätt. Ibland förekommer en kommentar 
om hur jag upplever musiken i spelet. 
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3.1 Tonalitet 
Under kategorin tonalitet dyker det upp kyrkotonarter och andra skalor som Koji Kondo 
använder sig av när han på något sätt gestaltar en plats eller en karaktär i spelet. Jag har 
utvecklat Neelys (2016) definition av kyrkotonarter genom att ge dem en karaktär i hur många 
”ljusa” intervall det finns i tonaliteten. Kyrkotonarter är presenterade i kronologisk följd i hur 
de förhåller sig till durskalan (jonisk). 

3.1.1 Dorisk – en ljusare molltonart.  
I spelet så förekommer dorisk som gregoriansk sång i en kyrkliknande byggnad med namnet 
Temple of Time. Sången är utan tydlig puls och det finns en luftighet i kompositionen. 
Rytmiken är sparsam och det är få snabba notvärden. Den doriska karaktärstonen, i detta fall 
tonen B (en stor sext) förekommer bara i en särskild oktav och endast efter att ettstrukna C har 
klingat. Rörelsen är alltid i neråtgående riktning. Valet att inte inkludera taktstreck är för att 
visa på en pulslöshet och för att taktstreck inte användes under medeltiden. Omfånget i 
stycket är en hel oktav, från lilla C till ettstrukna C. Rutan visar att tonen C föregår tonen B 
och pilen visar den doriska karaktärstonen. 

 
Exempel 1. Transkription av Tempel of Time, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) 

 

3.1.2 Frygisk – en mörkare molltonart.  
Återigen så förkroppsligar Koji Kondo en kyrkotonart i ett av OoT:s tempel. I denna 
komposition så använder sig Koji Kondo av den frygiska karaktärstonen d.v.s. Ab (den lilla 
sekunden från grundtonen). I notbilden används Eb-durs förtecken men finalis är G. Kondo 
använder sig här intressant nog av parallellföring av kvarter och kvinter, något som man ska 
undvika när man läser västerländsk satslära i ett tidigt skede (Jansson, 1991, s.23). 
Överstämman har parallellföring i kvarter (8-bit Music Theory, 2018) och basstämman har i 
kvinter. Klangen av de här intervallen kan kännas öppen eller exotisk, vilket också är så för 
spelaren som befinner sig i ett ökentempel efter att ha vandrat genom en ändlös sandstorm. 
Den undre stämman rör sig motiviskt första gången bara från F5 – G5, för att senare röra sig 
via Ab5 – G5. På så sätt blir G tonalt centrum. Det som sker i den övre stämman kan ses som 
förhållningsklanger och därför har notbilden två rader med ackordsanalys. 

 
Exempel 2. Transkription av Spirit Temple, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018) 
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3.1.3 Lydisk – en ljusare durtonart. 
I detta exempel befinner sig spelaren i en melankolisk och labyrintisk skog, där det är väldigt 
lätt att gå vilse. Trots att skogen är i det tillståndet så är musiken förvånansvärt euforisk. En 
tamburin spelar ett kort rytmiskt intro. Två ackord spelas endast genom A-delen, F-dur och C-
dur, ackordbytet sker varannan takt. Tematiken i melodin är grundton, ters, överstigande 
kvart. Den överstigande kvarten (tonen B) är den karaktärston som gör att stycket går i lydisk 
tonalitet. Ackompanjemanget och melodin är ”studsig” i karaktären, en lekfullhet nästintill 
besatthet. I skogen finns det varelser, Skull Kid, vilket är flöjtspelande barn som har gått vilse 
och fått ett förvrängt utseende. Den lydiska karaktärstonen i förhållande till grundtonen F är 
markerade med pilar.  

 
Exempel 3. Transkription av Lost Woods, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och The Deku Trombonist 
(2004) 
 
 
Musiken till Lost Woods påminner om Jupiter, the Bringer of Jollity från Gustav Holsts 
svit ”The Planets” (Bruno, 2018). Temat ur Lost Woods kommer ca 24 sekunder in i Jupiter, 
the Bringer of Jollity och notbilden nedan är förenklad till brassmelodi och 
stråkackompanjemang.  

 
Exempel 4. Musik av Gustav Holst, transkription av Jupiter, the Bringer of Jollity, takt 29–32 respektive 37–40 
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3.1.4 Mixolydisk – en mörkare durtonart. 
Kokiri Forest är platsen där spelaren har tid att lära sig spelets grundläggande funktioner i en 
s.k. tutorial. Musiken börjar med ett förspel med en orgelpunkt över ett G som sedan övergår 
till en "glissanderande" harpa, sen börjar en fagott och stråkpizzicato att alterera mellan 
ackordstoner från ett C-durackord och ett Bb-durackord (understämman), dessa två ackord 
spelas fram och tillbaka under hela A-delen. Bb-durackordet får funktionen dominant i den 
mixolydiska tonarten, tonen Bb är också karaktärstonen för den mixolydiska tonarten. En 
piccolaflöjt spelar melodin i högt register. Detta musikstycke är ett typiskt exempel på hur 
många olika instrument har olika roller och spelar sparsamt vilket hade krävt ett partitur med 
många olika stämmor. Notbilden är komprimerad till enbart två stämmor och visar det viktiga 
i musiken. Musiken låter ”barnslig” på något sätt, den är väldigt leklysten med de olika 
instrumentinslagen. Melodin ligger till stor del på ackordstoner, s.k. arpeggion.  
 

 
Exempel 5. Transkription av Kokiri Forest, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 

3.1.5 Harmonisk moll – den stora septimen i mollskalan 
Harmonisk moll brukar i traditionell västerländsk musikteori betyda en ren mollskala (eolisk) 
där sjunde tonen har höjts med ett halvt tonsteg, vilket gör att det blir ett överstigande 
intervall mellan sjätte tonen och sjunde tonen. Denna typ av tonalitet brukar dock vanligtvis 
förekomma i kadensform (Jansson & Åkerberg, 2013). 
 
Koji Kondo använder den förändrade tonen konstant över kompositionen för karaktärerna 
Kotake och Koume som i spelet är antagonisten Ganondorfs surrogatmödrar, de porträtteras 
som häxor och utstöter kraxande ljud. Kotake (eld) och Koume (is) är den femte bossen man 
möter som den ”vuxna” Link, de sammansvetsats dock under stridens andra fas till Twinrova, 
som även ändrar utseende, hon ser då lite yngre ut och liknar mer antagonisten Ganondorf. 
 
Musiken i sig är i den mening att tonen G aldrig förekommer i melodin men finns i 
understämmans ackompanjemang. Ackompanjemanget är en stegvis vamp från Am – Dm och 
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har två olika karaktärer, en långsam och en studsigare. Värt att notera är att 
ackompanjemanget och melodin egentligen inte fungerar ihop harmoniskt, men i lyssning så 
fungerar det ihop. Tonen G# är markerad med pilar. 

 
Exempel 6. Transkription av Kotake & Koume, notbild jämförd mot Kothund (2004) 
 

3.1.6 Dominant-frygisk – en blandning av två modus 
Detta är en tonalitet hämtad ur den harmoniska mollskalans femte ton. Det går att uppleva den 
här tonaliteten med den frygiska karaktärstonen med en durters och sänkt septim. Detta gör att 
musiken känns främmande, vilket kanske Koji Kondo var ute efter då musiken ska gestalta ett 
uråldrigt träd, vars tid är snart över. Inte nog med att han använder sig av en främmande 
tonalitet, han använder sig även av parallella kvarter i melodin (8-bit Music Theory, 2018). 
Bastonen går mellan C och Db. Han lyckas också få in den lokriska skalan som understämma i 
takt sju.  
 

 
Exempel 7. Transkription av The Great Deku Tree, notbild jämförd mot Symphony of the Goddesses (2015) och 
The Deku Trombonist (2004) 
 
 
 
 



 17 

3.1.7 Pentatonisk skala 
En pentatonisk tonalitet bygger på fem toner. Koji Kondo använder tonaliteten till att 
förkroppsliga det i karaktären Sheik, en karaktär med dolt ansikte och en åtsittande blåvit 
dräkt (likt en ninjadräkt) med ett rött emblem på bröstet och röda ögon. Sheik spelar även 
instrumentet lyra och lär protagonisten Link låtar som spelaren senare kan använda sig för att 
teleporterna sig. Musiktemat om Sheik är enbart harpa, med toner från en Bb-durpentatonisk 
skala, men alla fraser slutar på C. Ackompanjemanget, som dock inte är med i exemplet 
nedan, landar oftast på en F-durklang. Det som är intressant ur ett symboliskt perspektiv är att 
Sheik spelar lyra och Link okarina, det får en att fundera på likheterna mellan Apollon som 
spelar lyra och Dionysos som spelar flöjt.  

 
Exempel 8. Transkription av Sheik’s Theme, notbild jämförd mot Symphony of the Goddesses (2015) och The 
Deku Trombonist (2004) 
 

3.1.8 Kromatik – Alla toner på ett piano. 
Koji Kondo använder kromatik på olika sätt i det här spelet. Det exemplet där mycket 
kromatik förekommer återfinns i en basfigur när man möter slutgiltiga bossen i varje dungeon 
förutom i Dodongo’s Cavern, Fire Temple och Ganon’s Castle.  

 
Exempel 9. Transkription av Big Boss Battle, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
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3.1.9 Heltonskalan – ”regnbågsskalan” 
Heltonskalan består av sex toner där det är hela tonsteg mellan varje ton. I Open treasure 
chest så använder sig Koji Kondo sig bara av de fyra första tonerna i en heltonskala innan han 
modulerar eller går upp ett halvt tonsteg kromatiskt och spelar fyra nya heltonstoner. Detta 
pågår samtidigt som stycket ökar i hastighet, uppnår en klimax, en paus och sen fyra 
durackord som rör sig kromatiskt uppåt från F – Ab. I spelet kan kistorna innehålla kartor, 
nycklar, pilar och hjärtdelar. Heltonsfiguren uppenbarar sig endast vid öppnandet av stora 
kistor. Litet föremål räknas att man hittar pilar, bomber eller pinnar. Denna typ av slutkadens 
har varit med i spelserien sen starten 1986, och även efterkommande Zeldaspel. Detta är något 
man kan kalla för ikoniskt i spelnarrativet, dock var det i Ocarina of Time som heltonsfiguren 
introducerades. 

 
Exempel 10. Transkription av Open Treasure Chest, notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å.) och The Deku 
Trombonist (2004) 
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3.2 Ackord/Kadenser 
I denna underkategori så belyser undersökningen olika ackord och kadenser som Koji Kondo 
använder sig av i sina kompositioner, alltifrån brutna ackord till rundgångar och pikardisk ters 
kadensformer samt arrangemangstekniska delar. Det finns en typ av ackordföljd som Koji 
Kondo använder sig mycket av, nämligen ”Mariokadens”.  

3.2.1 Arpeggio 
Spiritual Stone spelas när protagonisten Link får tag i just en sån sten, det finns totalt tre 
stycken i spelet, Kokiri’s Emerald, Goron’s Ruby och Zora’s Sapphire. Melodin i detta stycke 
är uppbyggt enkom av arpeggion.  

 
Exempel 11. Transkription av Spiritual Stone, notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å) 
 
 
Bolero of Fire 
Spelaren lär sig Bolero of Fire av Sheik när man ska gå mot Fire Tempel. Stycket har som 
funktion att kunna teleportera spelaren till templets utkant. Stycket bygger mycket på Maurice 
Ravels Bolero där virveltrumman är det centrala. Melodin är helt byggd på arpeggion och 
understämman ackompanjerar med ackordstoner i andra omläggningar. Formen är enkel, först 
börjar lyran spela styckets motiv, efter det spelar okarinan samma tema. Efter att temat har 
spelats två gånger kommer det en coda. Även melodiupprepning är central i Ravels Bolero. 
Stycket går i D-moll men avslutar med en durters, en s.k. pikardisk ters. 
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Exempel 12. Transkription av Bolero of Fire, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), Rachel Bell (u.å.) och G-
Han (2004) 
 

3.2.2 Rundgång/vamp 
Ackordföljden i Gerudo Valley är en vamp som går om efter fyra takter. Stycket börjar med 
ett gitarrintro därefter börjar ett handklappsmönster. Musiken påminner om flamencomusik, 
men har drag av influenser från populärmusiken genom att göra musiken till en rundgång. 
Intressant är dock användandet av paus på ettan i melodin i början av fraser.  



 21 

 
Exempel 13. Transkription av Gerudo Valley, notbild jämförd mot Zunawe (2004) 
 

3.2.3 Pikardisk kadens  
Serenade of Water är ett stycke som går i dorisk tonalitet men som då slutar över ett D-
durackord. Ackompanjemanget spelar arpeggio i takt 1 – 4. Spelaren lär sig melodin av Sheik 
utanför Water Temple, musikstycket gör så att spelaren kan teleportera sig till en punkt 
utanför templet.  

 
Exempel 14. Transkription av Serenade of Water, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och PianoMan (2004) 
 
Weep O Mine Eyes är en komposition av John Bennet från 1599. Kompositionen medverkar 
här i resultatet som historisk referens till användandet av pikardisk ters. Den pikardiska tersen 
förekommer enbart i altstämman och pilar markerar förekomsten av denna ters. 
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Exempel 15. Musik av John Bennet, transkription av Weep O Mine eyes, notbild i författarens ägo 
 

3.2.4 Högaltererad Dominant 
Dominantackordet får ytterligare en ledton till tonikan (Jansson & Åkerberg, 2013). I 
exemplet nedan så är dominantackordet ett A7 – D, men genom att höja kvinten ett halvt 
tonsteg till E# så leder den tonen vidare mot D ackordets ters F#. Det blir då en fin kromatisk 
ledton. Musiken i Lon Lon Ranch är som titeln säger, nämligen en ranch, så musiken är 
väldigt inspirerad av nordamerikansk folkmusik, närmare bestämt countrygenren samt dess 
användning i Westernfilmer (Cooke, 2008, s. 272). Det som är anmärkningsvärt i detta 
musikstycke är att solosången inte har shuffle/triolunderdelning utan är rak. Baslinjen i A-
delen rör sig kromatiskt nedåt D – B. Slidegitarrens roll fungerar som ett melodiskt inpass. 

 
Exempel 16. Transkription av Lon Lon Ranch notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), Rachel Bell (u.å.) och 
Beethoven II (2004) 
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3.2.5 Kontraparallell  
Zelda’s Lullaby har en kontraparallell i takt 12. Eftersom baslinjen rör sig neråt så blir det fint 
med ett Em7 som kontraparallell där. 

 
Exempel 17. Transkription av Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), och Brian Ross (2004) 
 

3.2.6 Tritonussubstitut/Ersättningsdominant 
Fortsättningen Zelda’s Lullaby B-del så förekommer det ett ersättningsdominant. 
Ursprungligen så är dominantackordet A-dur, tritonus från A är tonen Eb. Från tonen Eb blir 
det till ett ackord med dominantfunktion för att det ska leda snyggt ner ett halvt tonsteg till D. 

 
Exempel 18. Transkription av Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), och Brian Ross (2004) 
 

3.2.7 Mollmaj7b5-ackord 
Nästa ackord är dock inte så vanligt förekommande, men Koji Kondo använder ackordet för 
att presentera ledmotivet för spelets antagonist Ganondorf. Det är vanligt förekommande i 
film att hjälten har en ren kvint i sitt ledmotiv och skurken har tritonus i sitt ledmotiv (Cooke, 
2008). 
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Koji Kondo använder inte bara tritonus som dissonansintervall utan även molltersen i 
kombination med den stora septimen så man upplever en väldigt dissonant klang. I 
notexemplet så är septimen på i flöjtstämman och i första violin samt i undre hornstämman 
och i pukorna, vilket gör att vi har fler instrument som spelar septiman än grundtonen. 
Grundtonen tar kontrabasen, den förminskade kvinten tar andraviolin. Klangen förekommer 
inte en gång utan flyttas blockvis följande C – Bb – C – Eb – D. Upptaktsmelodin har också 
tritonus i sin figur. 
 

 
Exempel 19. Transkription av Enter Ganondorf 
 

3.2.8 Sus-ackord 
Sus4-ackordet förekommer i Koji Kondos Open Door of Time, stycket spelas endast en gång i 
spelet och det när spelaren öppnar en massiv dörr i Temple of Time och på insidan finns The 
Master Sword. Stycket bygger på motivet ur Temple of Time, men nu är musikstycket 
instrumentalt istället för acapella. Här finns också en tydligare puls och ett harmoniskt flöde. 
Ledmotivet spelas tre gånger varav en baslinje rör sig diatoniskt neråt. Dominantackordet A 
har först tonen C#, sedan D som är sus4-tonen. Det leder över till ett nytt sus-ackord D, där 
sus4-tonen är G. Sedan leder sus-tonen G till sus2-tonen E för att till sist sluta på tonen F# 
vilket återigen ger en pikardisk kadens.   

 
Exempel 20. Transkription av Open Door of Time, notbild jämförd The Deku Trombonist (2004) 
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Game Over spelas varje gång du som spelare ”dör”. Koji Kondo använder sig av sus2-
ackordet och löser aldrig upp det på ett korrekt sätt utan behåller dissonansen genom hela 
stycket, dessutom väljer han att röra sus2-klangen kromatisk neråt från Am – Em. 
Basstämman har dock molltersen och även den har samma rörelse neråt. Motivet slutar med 
ett Esus2-arpeggio.  

 
Exempel 21. Transkription av Game Over, notbild jämförd The Deku Trombonist (2004) 

3.2.9 Polytonalitet/överlagringsackord 
I Ice Cavern är de två tonarterna är på en stor sekunds avstånd. Ett sätt skulle vara att se det 
som ett C6add9 men det upplevs att den övre stämman är ett omvänt D5 och den undre stämman 
är ett kvintlöst C-dur. Det som är anmärkningsvärt i Ice Cavern är att polytonaliteten 
förflyttas endast i stora sekunder eller i en heltonsskala.  
 

 
Exempel 22. Transkription av Ice Cavern, notbild jämförd mot Sir Awesomesause (2004) 
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Medal Get Fanfare är ett annat exempel på när Koji Kondo använder sig av två tonaliteter. 
Den övre stämman spelar kontinuerligt sin arpeggierande figur eller en s.k. sekvens medan 
den undre stämman rör sig ackordisk G – F – Eb – Ab. 

  
Exempel 23. Transkription av Medal Get Fanfare, notbild jämförd mot Hoji (2004) 
 

3.2.10  Pedalton/Bordun 
Ledmotivet Zelda’s Theme gjorde inte sin debut i OoT, utan i A Link to the Past från 1992 
och heter där Princess Zelda’s Rescue. Pedaltonen C förekommer över ackorden C-dur och 
D-dur i de fyra första takterna i A-delen. Melodin har som funktion att kunna låsa upp 
hemligheter i Hyrule som bär på ”kungahusets” symbol. I OoT heter stycket Zelda’s Lullaby.  

 
Exempel 24. Transkription över Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), 8-bit Music Theory 
(2017) och Brian Ross (2004) 
 

Motivet till Zelda’s Lullaby är en omvänd variant en s.k. retrograd (Jansson & Sjöberg, 2015) 
av Oliver Wallace’s panflöjt i Disneys Peter Pan från 1953. Värt att nämna att det finns 
många likheter mellan Disneys Peter Pan och protagonisten Link. 

 
Exempel 25. Musik av Oliver Wallace, transkription av On the Rooftop / What’s a Kiss / Perturbed Pixie 
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Ganondorf Theme and Agahnim Theme 
Det är inte bara spelets prinsessa som har pedalton i sitt ledmotiv, utan även två olika 
antagonister, Ganondorf i Ocarina of Time och Agahnim i spelet A Link to the Past. Båda 
dessa antagonister har samma tema. 
 
Understämman har C och altererar mot kvinten, medan den övre stämman spelar omvända 
kvintackord. Tematiken i den överstämman är bara två takter lång. I B-delen slutar dock 
pedaltonen och tar tersen i överstämmans ackord. Tematiken för topplatserna är följande; ner 
en halvton, sen upp en liten ters o.s.v. samtidigt som intensiteten ökar. Detta motiv är med i 
Ganon’s Tower, där finns det arrangeringstekniska skillnader men grunden är den samma. 
Här är skiljer sig källorna då även förekomsten av annorlunda notering av denna notbild där 
sextondelsfigurerna är noterade som åttondelstrioler. 

 
Exempel 26. Transkription av Ganondorf’s Theme, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018) 
 
 
Inside the Deku Tree 
I detta stycke så är pedaltonen/bordunen samma ton genom hela stycket. Spelaren är inuti ett 
gigantiskt uråldrigt träd, där det finns fällor, fiender och ”bossar” som väntar spelaren. Detta 
stycke använder sig av mycket rumsklang eller reverb, så se transkriptionen som en 
förenkling eftersom det har varit svårt att transkribera i förhållande till en fast metrisk form. 
Stycket är minimalistiskt eftersom melodin innehåller enbart fyra toner med B som grundton. 
De övriga tonerna är D, F# och D. Kvinten d.v.s. F# är dock bordunton. Det här stycket hämtar 
sitt grundmaterial från övertonsserien.  

 
Exempel 27. Transkription av Inside the Deku Tree notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å) 
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3.2.11  Ostinato  
Ostinatot i Hyrule Field Sunrise ligger i mellanstämman och spelar G-durs arpeggio. 
Stämman alterneras mellan en violin och ett valthorn. Basstämman rör sig neråt från G – F – 
E – Eb – D. Piccoloflöjtens melodi låter som fågelsång i gryningen. Sun’s Song har som 
funktion i spelet att ändra tid på dygnet ex. från natt till dag. 

 
Exempel 28. Transkription av Hyrule Field Sunrise, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), 8-bit Music Theory 
(2016) och The Deku Trombonist (2004) 
 
 
Master Sword 
Svärdet Master Sword har funnits med i spelserien sedan A Link to the Past (1992) och det 
har även ledmotivet för svärdet gjort. Ostinatot är i övre stämman och har tonerna i ett Gsus4-
arpeggio medan basen rör sig i Abmaj7-arpeggio. I slutet så går melodistämman upp kromatisk 
Ab – B, medan basen rör sig kromatiskt neråt Bb – G. Stycket spelas varje gång Link drar eller 
sätter tillbaka svärdet i sin sten.  

 
Exempel 29. Transkription av Master Sword, notbild jämförd mot Hoji (2004) 
 

3.2.12  Kontrapunkt: augmentation och melodiskt inpass 
Augmentation innebär att alla notvärden blir längre, ofta dubbelt så långa (Jansson & Sjögren, 
2015). Som exempel ur OoT finns Requiem of Spirits. Notbilden visar tydligt att notvärdena 
är dubbelt så långa i mittenstämman gentemot melodistämman. Stycket innehåller även två 
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stycken melodiska inpass vilket är en stämma som har som uppgift att fylla ut tomrummet 
mellan två melodifraser. Vi ser också ett sus2 som löser sig tillbaka till en pikardisk kadens. 
Detta stycke är för att spelaren ska kunna teleportera sig till Spirit Temple. 

 
Exempel 30. Transkription av Requiem of Spirits, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och The Deku 
Trombonist (2004) 
 

3.2.13  ”Mariokadens” – en etablerad kadensform utan namn 
Jag har i undersökningen stött på en ackordföljd eller snarare en kadens som spelas i olika 
musikaliska sammanhang och har inget minne av att denna kadens har ett namn. Följande 
ackordföljd, bVi – bVII – I ex. Ab – Bb – C. Koji Kondo har troligtvis inte uppfunnit den här 
kadensformen men att han använder den i sina kompositioner för både för Zelda-serien och 
även i Super Mario-serien.  
 
Jason Brame (2011) skriver i sin blogg namnet ”Mariokadens” då den förekommer i Ground 
Theme och som mest specifikt i Course Clear ur Super Mario Bros. Denna kadens 
återkommer inte enbart i Zelda eller Super Mario utan även i filmmusik och populärmusik. Ett 
sätt att se den här kadensen är att musiken använder sig av två inlånande ackord från tonikans 
molltonart. D.v.s. att om musiken är i C-dur och lånar ackord från C-moll. I tonarten C-moll 
finns ackorden Ab-dur och Bb-dur. Detta gör att Ab-dur och Bb-dur är inlånande från en annan 
tonalitet. Robert O. Gjerdingen (2014, s.3) skriver att den här typen av ackord kan ha följande 
funktion Ab (sP) – Bb (dP) – C (T). Detta gör att ackordföljden blir en omskriven fullständig 
helkadens. Jansson & Åkerberg (2013) skriver att paralleller utifrån mollackord rör sig en 
liten ters ”över” respektive huvudtreklangs grundton, vilket gör Fm (s) med parallell (sP) blir 
till ett Ab och en på samma sätt för Gm (d) med parallell (dP) blir ett Bb.  
 
Ett annat namn istället för ”Mariokadens” kan vara ”fullständig helkadens variation” då 
subdominanten och dominanten är huvudtreklangsvariation (Jansson & Åkerberg, 2013, s.19–
21) och att genom att använda sig av durparalleller av dessa variationer på så vis få en 
tydligare ackordföljd. 
 
Nedan följer några notexempel på hur olika kompositörer använder den här ackordföljden. 
Den äldsta förekomsten av denna ackordföljd finns med i slutet av filmen Battles of Chief 
Pontiac från 1952, regisserad av Felix E. Feist och musik av Elmer Bernstein. Dock 
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upptäcktes detta för långt in i processen för att jag skulle hinna transkribera och noter har ej 
funnits att tillgå. 
 
Course Clear – Super Mario Bros. Från 1985.  
Spelas varje gång Mario klarar en nivå. 

 
Exempel 31. Transkription av Course Clear, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 
World Clear – Super Mario Bros. Från 1985. 
Spelas varje gång Mario har klarat ett slott/värld 

 
Exempel 32. Transkription av World Clear, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
Ocarina of Time - Learning New Ocarina melody, från 1998.  
Spelas varje gång Link lär sig en ny melodi som ”ung”. 

 
Exempel 33. Transkription av Learning New Ocarina Melody, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
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Kadensen förekommer i Super Mario Bros. Ground Theme’s B-del från 1985. 

 
Exempel 34. Transkription av Ground Theme, notbild jämförd mot Jason Brame (2011) 
 
 
Här fungerar denna fras på samma sätt som i Super Mario Bros. i att den förekommer varje 
gång spelare vinner en strid. Kadensen förekommer även i spelserien Final Fanatsy, musiken 
är där komponerad av Nobou Uematsu från 1987. 

 
Exempel 35. Musik av Nobuo Uematsu, transkription av Victory, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2016) 
och Yug Guy (2004) 
 
 
Den finns med i ledmotivet till Superman från 1978 komponerad av John Williams. 

 
Exempel 36. Musik av John Williams, notskrift av Superman Theme, publicerad © 1978 Warner-Tamerlane 
Publishing Corp. Reviderad av författaren och i författarens ägo. 
 
 
Kadensen återkommer i Melodifestivalen, här i Främling med Carola av Lasse Holm och 
Monica Forsberg från 1983. 

 
Exempel 37. Musik av Lasse Holm & Monica Forsberg, transkription av Främling, notbild efter en förlaga av 
Jacob Telin. 
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En av de äldre varianterna av noterad ”Mariokadens” som undersökningen har lett till finns i 
slutet av låten P.S. I Love You av The Beatles, skriven av John Lennon och Paul McCartney 
från 1963. Detta exempel är mer än tjugo år äldre än Super Mario.    

 
Exempel 38. Musik av John Lennon & Paul McCartney, notskrift av P.S. I Love You, publicerad © 1962, 1963 
BEECHWOOD MUSIC CORP. Reviderad av författaren i författarens ägo. 
 

3.3 Oregelbundna taktarter  
Nedan följer några exempel med oregelbundna taktarter. Koji Kondo använder sig av 
oregelbundna taktarter för att väcka liv i olika ”bossmonster”.  
 
King Dodongo/Volvagia Battle  
Koji Kondo använder sammansatta oregelbundna taktarter i det här styckets C-del. Stycket 
spelas under två olika bosstrider, King Dodongo (Infernal Dinosaur) när Link är ”ung” och 
mot Volvagia (Subterranean Lava Dragon) när man är ”vuxen”. Båda dessa monster finns i 
området Death Mountain. Dinosaur Boss Battle heter ljudspåret på CD-releasen i Japan 1998.  
I styckets C-del ser vi de oregelbundna taktarterna. Melodin använder sig mycket av kromatik 
och basstämman har flyttbar rytmisk bordun. Koji Kondo laborerar med att plocka ifrån och 
lägga till åttondelar för att få en osymmetri.  

 
Exempel 39. Transkription av Dinosaur Boss Battle, notbild jämförd mot Olimar12345 (2004) 
 
Fairy Flying 
Spelaren har också en medhjälpare, en fe vid namn Navi. Denna lilla fe har ett eget litet tema 
som spels när Navi flyger från The Great Deku Tree till spelaren i prologen. Stycket bygger 
på stegvis basgång och melodin växlar mellan diatonik och arpeggion. Stycket växlar även 
tonaliteter mellan C-dur och C-moll. Likheter mellan Link och Peter Pan blir mer tydligt då 
båda två har en fe som kompanjon.  
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Exempel 40. Transkription av Fairy Flying, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 
Ganondorf Boss Battle 
När man till sist står öga mot öga med antagonisten Ganondorf i en avslutande duell så börjar 
stycket med en snabb rörelse som bygger på heltonskala från tonen C i olika omvändningar. 
A-delen skulle man kunna säga är två stycken frygiska polytonaliteter. Klangerna rör sig i 
block med just den frygiska sekunden som karaktärston, den undre stämman i G-frygisk och 
den övre i C-frygisk. Melodin använder sig återigen av kvartföring som Koji Kondo använder 
sig mycket av (8-bit Music Theory, 2018). Basstämman spelar ett ostinato som rör sig i block 
med den frygiska tonaliteten. Melodin spelar sin fras tre gånger innan den förflyttar sig en hel 
sekund neråt. Basstämman byter finalis varannan takt. Timpani går som den övre stämman i 
en C-frygisk tonalitet men byter likt basstämman varannan takt. 
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Exempel 41. Transkription av Ganondorf Battle, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2019) Bespinben 
(2004) 
 

The Triforce parts are resonating... they are combining into one again. The two Triforce 
parts that I could not capture on that day, seven years ago... I didn't expect they would be 
hidden within you two! And now, finally, all the Triforce parts have gathered here! These 
toys are too much for you! I command you to return them to me! - Ganondorf 

3.4 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar på möjligheten att analysera musiken utifrån den västerländska 
musikteoritraditionen. Jag har bara fokuserat på ett spel i The Legend of Zelda men är säker på 
att det går att hitta fler variabler i musiken hos de andra spelen, både i spel innan OoT och 
efter. Jag slutar inte att bli imponerad av hur Koji Kondo har lyckats blanda in så mycket 
olika aspekter i sin musik till detta spel, trots att det bara skrapats på ytan och det finns musik 
kvar att analysera. Att alla kyrkotonarterna skulle representeras i detta spel var en glädjande 
överraskning. Musiken är verkligen mångfacetterad, hur Koji Kondo använder olika 
ingredienser när han komponerar ledmotiv till områden, karaktärer, föremål och händelser. 
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4 Diskussion 
Här lyfts mina tankar bakom min analysprocess i min undersökning och mina tankar kring 
spelmusik, varför det inspirerade mig till att påbörja undersökningen. Denna del avslutas med 
mina tankar kring framtida forskning inom spelmusik. 

4.1 Egen reflektion och slutsats kring undersökningen 
I denna undersökning har jag fått göra någonting jag tycker är inspirerande med musik. Jag 
har reda på hur saker och ting musikteoretiskt förhåller sig till i musiken, Letat reda på 
terminologi och tagit reda på varför det heter som det gör. Jag har genom denna uppsats för 
tillfälle att lyfta och prata om ett av mina absoluta favoritspel. Jag har fått presentera och 
analysera musikexempel ur spelet, vilket har givit mig stor inre motivation. Det har varit 
fascinerande analysera andras personers Zelda-transkriptioner, för jag har insett att 
transkription handlar det oftast om tolkningar om musiken, där olika personer fokuserar på att 
belysa olika aspekter. En del människor skriver en notbild för att andra ska kunna spela den, 
där kan jag istället kan analysera musiken som noterats. Detta enligt mig innebär att noter är 
åsikter snarare än realiteter. Jag har i mitt resultat presenterat min tolkning av musiken och 
därigenom kunnat förmedla min åsikt kring musiken. 
 
Genom att jag valt att presentera musiken med hjälp av musiknotation så ökar det förståelsen 
om musiken, vilket kan leda till att musiken diskuteras och debatteras. Det diskuterades flitigt 
till exempel om ”Mariokadensen” efter min undersökningspresentation. På så sätt kan 
notexempel öka förståelsen för musiken i spel och noter har den förmågan att synliggöra 
musik, att musik faktiskt går att titta på. Jag har insett att noter är ett väldigt bra hjälpmedel att 
berätta och diskutera kring musik. Noter tycker jag inte ska vara ett krav för att musicera, men 
noternas viktiga funktion som instuderingsverktyg av musik och musikteori och för 
komposition, arrangering och musikanalys ska inte underskattas. 
 
Denna undersökning har inte bara gjort att jag har lärt mig nya saker om musikterminologi 
men också hur jag tolkar och analyserar musik. Jag är förbluffad över hur mycket jag förstår 
när jag bara ser en notbild, utan att höra musiken i huvudet. Det går så mycket snabbare att 
analysera musik än vad det gjorde innan undersökningen, att analysera enskilda stämmor 
(horisontellt), ackordsstaplingar och instrumentering (vertikalt). Jag läser partitur på 
diagonalen skulle jag kunna påstå. Genom att studera musik och klargöra för mig själv om hur 
musiken fungerar och låter har det också medföljt att jag har fler verktyg när jag ska 
komponera eller arrangera musik.  
 
Syftet med undersökningen var att analysera musiken i The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
utifrån den klassiska västerländska musikteoritraditionen. Utifrån mitt perspektiv har jag gjort 
det på ett tydligt sätt och jag har haft turen att musiken i spelet har tydliga drag till den 
västerländska musikteorin. Jag har genom notexempel fått visa att det går att förstå musiken i 
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spelet. Jag visar på vilka musikteoretiska aspekter som förekommer i spelet genom att upplysa 
om tonaliteter, ackord och oregelbundna taktarter. Jag tycker att uppsatsens form med 
underrubriker har hjälpt mig att fokusera på vad som är viktigt att belysa. Oavsett om det 
handlar om upphovsrätt eller handlar om spelserien The Legend of Zelda. 

4.2 Spelmusik i undervisning? 
Min tanke är att min undersökning ska kunna visa på ett supplement till ordinär 
musikteoriundervisning. Musiken i OoT är generellt väldigt kort, det är många musikstycken 
på bara några sekunder. Detta ser jag som en fördel, läraren har då flera korta klingade 
exempel på hur exempelvis ett särskilt ackord låter, eller hur den doriska skalan låter. Det är 
dock viktigt att läraren inte enbart använder sig av denna undersökning. Det kan vara så att 
eleverna inte har någon fått chans att spela OoT och därför har de ingen referens till musiken. 
Det är alltid bättre att utgå från elevernas referenser kring musik, att låta eleverna få 
presentera den musik de lyssnar på och att läraren visar vad som kan vara lärorikt med deras 
musikintresse. Ett exempel att undersöka med eleverna om kyrkotonarterna kan vara att prova 
att spela till exempel Lost Woods som går i F-lydisk tonalitet, hur skulle det låta om melodin 
spelades med F-durs tonförråd?  
 
Mina tankar förs tillbaka till högstadieeleven Alexander (Falthin, 2015) och hans intresse för 
technomusik, film och spelmusik, där han får visa för Annika Falthin vad han lyssnar på. Vad 
han associerar med musiken, att det spelas upp som i en film när han sitter och tittar ut genom 
bussfönstret. Jag hoppas verkligen att fler elever som Alexander får möjligheten att presentera 
den musiken de verkligen gillar för andra människor. Som en hommage till Alexander så har 
jag transkriberat ”menymusiken” från spelet Halo: Combat Evolved från 2001. Detta spel är 
det första i spelserien om Halo och karaktären Master Chief. Denna hommage är för att visa 
vad en lärare exempelvis kan göra med elevers musikintresse. 
 
Likt Temple of Time i OoT så återkommer det gregoriansk musik i en dorisk tonalitet, dock är 
grundtonen E istället för D. Den gregorianska sången utgör A-delen och tillsammans med den 
visuella upplevelsen får jag känslan ”uråldrig”. B-delen fick jag hjälp att transkribera av en 
medstudent Johannes Frykholm som också studerar på Kungl. Musikhögskolan. B-delen 
påminner om krigsmusik i film, från till exempel i en film om Andra Världskriget där det 
spelas ”emotionella” språkpartier. Gsus4 är ett ackord som förekommer. Slutligen i C-delen så 
kommer det som gör spelet ”episkt” eller ”actionfyllt”. Cellostämman använder sig av 
pedalton på tonen E. 
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Exempel 42. Musik av Martin O’Donnell & Michael Salvatori, transkription av Halo: Combat Evolved Menu 
Music, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018), B-delen efter en förlaga av Johannes Frykholm 
 
 
Att transkribera musiken som elever lyssnar på kräver sin tid, det är inte alltid en lärare hinner 
det. Jag tänker mig att läraren får eleverna att diskutera musiken och prata om vad de känner, 
att hålla frågeställningen öppen för personliga tankar. Ibland är musiken komplicerad och 
kräver större analysarbete och i vissa fall är musiken enkel till sin musikaliska form. Denna 
undersökning har också en bristfaktor; musiken är endast instrumental, det förekommer ingen 
låttext. Detta är något en musikteorilärare måste vara beredd på, att kunna vara säker på att 
eleverna också funderar över. Vad är budskapet i musiken? Vilka tankar får eleverna kring att 
fundera över text och dess viktiga beståndsdel i musiken? 
 
Andra uppgifter som en lärare kan göra är att låta eleverna komponera en egen gregoriansk 
sång i dorisk tonalitet.  

• Eleverna får lyssna till låtar som Temple of Time eller ”menymusiken” till Halo. De 
får spela ett doriskt tonförråd på exempelvis ett piano.  

• Eleverna får exempelvis enbart börja och sluta musiken på tonen D.  
• Eleverna får endast använda ”vita” tangenter på pianot.  
• Eleverna ska få deras komposition att låta som exempelvis Temple of Time, att 

eleverna ska göra en parafras på musiken.  
Detta är exempel på uppgifter och ramar som förhoppningsvis kan leda till något inspirerande. 
Viktigt är att läraren håller tydliga ramar beroende på ålder hos eleverna så att en uppgift inte 
blir för svår, att fyra takters musik räcker och inga snabba notvärden. Uppgifterna behöver 
inte nödvändigtvis skrivas på noter, de kan spelas på pianot.  
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4.3 Fortsatt forskning 
Forskning av spel och spelmusik har främjt mitt lärande av musik positivt och jag tycker att 
spel och spelmusik kan vara ”bra” i sig själv som kulturform. Däremot så behöver 
kulturformen fler personer villiga att forska i ämnet spel från andra aspekter. Det är ofta jag 
upplever att spel och spelmusik behöver försvaras, att samhället i stort ser ner på vad spel gör 
med ungdomar. Detta har jag inga belägg på men det är så jag upplever det, att jag behöver 
visa på hur det kan vara inspirerande att undersöka musiken i spel.  
 
Vad är det som gör min analys så unik till skillnad från andras transkriptioner av musiken i 
spelet? Alla de musikteoriböcker jag har använd som referensmaterial till att finna 
musikteoretiska aspekter saknar musikexempel från spelmusik. De källor som har bidragit 
med nottranskriptioner till OoT har saknat ackordsstruktur och musikanalys förutom Dan 
Bruno (2018), Nicholas Gervais (2015) och 8-bit Music Theory (2016–2019). Däremot har 
jag gjort en större analys av musiken i spelet än vad ovanstående har gjort. Däremot så är 8-
bit Music Theory är mer populär på internet än vad jag är, det är också tack vare 8-bit Music 
Theory som jag kunnat genomföra den här musikanalysen. Det min undersökning saknar är 
att den är skriven på svenska och inte på engelska vilket skulle ge undersökningen större 
spridning internationellt. Jag la stor vikt i att förklara kyrkotonarterna ur en annan synvinkel 
därför att jag har upplevt exempel på hur utlärningen av kyrkotonarter kan förvirra elever. Jag 
tycker verkligen om hur Neely (2016) förklarar och rangordnar kyrkotonarterna utifrån hur 
”glada” eller ”ljusa” de är. Det är som en förlängning av att säga att dur är ”glatt” och moll är 
”ledsamt”. Detta tror jag kan göra det enklare att rama in kyrkotonarterna efter hur ”glad” den 
är. Jag tror det blir lättare att komma ihåg. Dessutom så återkommer alla kyrkotonarter i 
spelet, det gör också att det går att lyssna på melodiexempel så ger lyssnaren referens på ”hur” 
en kyrkotonart kan låta. 
 
I framtiden så skulle jag önska att fler personer forskar kring spel och spelmusik, att min 
undersökning kan hjälpa andra spelmusikintresserande att göra egna djupdykningar i sina 
favoritspel. Därigenom skulle personer få chansen att presentera sitt musikaliska fynd för 
världen på samma sätt som jag har fått göra med den här undersökningen. Jag hoppas också 
att min undersökning kan vara inspirerande nog att motivera människor till att vilja lära sig 
musikteori på egen hand eller söka sig till en musikkurs vid ett lärosäte, att musiklärare mer 
frekvent börjar använda elevernas egna musikintresse som utgångspunkt i 
musikundervisningen någon gång under elevernas skolgång. Det är även min förhoppning att 
elevers passion för musik kan få ta större plats och genomlysa undervisningen. Min 
undersökning visar också på att en viss typ av musik är tungt förankrad i min musikaliska 
personlighet, något som även bör gälla andra personer och det vore intressant att se hur detta 
skulle kunna användas i undervisningssammanhang. Jag hoppas också att ackordföljden som i 
undersökningen kallas för ”Mariokadens” blir något som människor känner till och kan 
använda sig av i komposition eller i arrangemang.  
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Slutligen vill jag återigen nämna hur mycket jag har fått lära mig av att göra den här 
undersökningen. Jag har under arbetets gång blivit bättre på att analysera musik, blivit 
effektivare i att jobba i Sibelius, har ökat mina kunskaper kring historik kopplad till 
kyrkotonarter samt musikteoretiska begrepp. Det har varit väldigt givande att få transkribera 
musik jag själv tycker väldigt mycket om, förhoppningsvis är det inte sista gången jag 
kommer att genomföra den här typen av forskning.  
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Bilaga 1 
Här följer alla notexempel ur resultatet.  
 

 
Exempel 1. Transkription av Tempel of Time, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) 
 
 

 
Exempel 2. Transkription av Spirit Temple, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018) 
 
 

 
Exempel 3. Transkription av Lost Woods, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och The Deku Trombonist 
(2004) 
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Exempel 4. Musik av Gustav Holst, transkription av Jupiter, the Bringer of Jollity, takt 29–32 respektive 37–40 
 
 

 
Exempel 5. Transkription av Kokiri Forest, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 
 

 
Exempel 6. Transkription av Kotake & Koume, notbild jämförd mot Kothund (2004) 
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Exempel 7. Transkription av The Great Deku Tree, notbild jämförd mot Symphony of the Goddesses (2015) och 
The Deku Trombonist (2004) 
 
 
 

 
Exempel 8. Transkription av Sheik’s Theme, notbild jämförd mot Symphony of the Goddesses (2015) och The 
Deku Trombonist (2004) 
 

 
Exempel 9. Transkription av Big Boss Battle, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
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Exempel 10. Transkription av Open Treasure Chest, notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å.) och The Deku 
Trombonist (2004) 
 
 
 

 
Exempel 11. Transkription av Spiritual Stone, notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å) 
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Exempel 12. Transkription av Bolero of Fire, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), Rachel Bell (u.å.) och G-
Han (2004) 
 
 

 
Exempel 13. Transkription av Gerudo Valley, notbild jämförd mot Zunawe (2004) 
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Exempel 14. Transkription av Serenade of Water, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och PianoMan (2004) 
 
 

 
Exempel 15. Musik av John Bennet, transkription av Weep O Mine eyes, notbild i författarens ägo 
 
 

 
Exempel 16. Transkription av Lon Lon Ranch notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), Rachel Bell (u.å.) och 
Beethoven II (2004) 



 7 

 
Exempel 17. Transkription av Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), och Brian Ross (2004) 
 
 

 
Exempel 18. Transkription av Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), och Brian Ross (2004) 
 
 

 
Exempel 19. Transkription av Enter Ganondorf 
 
 

 
Exempel 20. Transkription av Open Door of Time, notbild jämförd The Deku Trombonist (2004) 
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Exempel 21. Transkription av Game Over, notbild jämförd The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 22. Transkription av Ice Cavern, notbild jämförd mot Sir Awesomesause (2004) 
 
 

  
Exempel 23. Transkription av Medal Get Fanfare, notbild jämförd mot Hoji (2004) 
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Exempel 24. Transkription över Zelda’s Lullaby, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), 8-bit Music Theory 
(2017) och Brian Ross (2004) 
 
 

 
Exempel 25. Musik av Oliver Wallace, transkription av On the Rooftop / What’s a Kiss / Perturbed Pixie 
 
 

 
Exempel 26. Transkription av Ganondorf’s Theme, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018) 
 
 

 
Exempel 27. Transkription av Inside the Deku Tree notbild jämförd mot Rachel Bell (u.å) 
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Exempel 28. Transkription av Hyrule Field Sunrise, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018), 8-bit Music Theory 
(2016) och The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 29. Transkription av Master Sword, notbild jämförd mot Hoji (2004) 
 

 
Exempel 30. Transkription av Requiem of Spirits, notbild jämförd mot Dan Bruno (2018) och The Deku 
Trombonist (2004) 
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Exempel 31. Transkription av Course Clear, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 32. Transkription av World Clear, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 33. Transkription av Learning New Ocarina Melody, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 34. Transkription av Ground Theme, notbild jämförd mot Jason Brame (2011) 
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Exempel 35. Musik av Nobuo Uematsu, transkription av Victory, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2016) 
och Yug Guy (2004) 
 
 

 
Exempel 36. Musik av John Williams, notskrift av Superman Theme, publicerad © 1978 Warner-Tamerlane 
Publishing Corp. Reviderad av författaren och i författarens ägo. 
 
 

 
Exempel 37. Musik av Lasse Holm & Monica Forsberg, transkription av Främling, notbild efter en förlaga av 
Jacob Telin. 
 
 

 
Exempel 38. Musik av John Lennon & Paul McCartney, notskrift av P.S. I Love You, publicerad © 1962, 1963 
BEECHWOOD MUSIC CORP. Reviderad av författaren i författarens ägo. 
 
 

 
Exempel 39. Transkription av Dinosaur Boss Battle, notbild jämförd mot Olimar12345 (2004) 
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Exempel 40. Transkription av Fairy Flying, notbild jämförd mot The Deku Trombonist (2004) 
 
 

 
Exempel 41. Transkription av Ganondorf Battle, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2019) och Bespinben 
(2004) 
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Exempel 42. Musik av Martin O’Donnell & Michael Salvatori, transkription av Halo: Combat Evolved Menu 
Music, notbild jämförd mot 8-bit Music Theory (2018), B-delen efter en förlaga av Johannes Frykholm 
 


