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Sammanfattning
Denna studie har som syfte att undersöka notläsning och gehör som metod för lärande i popoch rockensemble. För att undersöka detta har ett repetitionstillfälle iscensatts bestående av
informanter som är musikhögskolestudenter. Vid undersökningstillfället fick informanterna
studera in två nyskriva låtar inom pop- och rockgenren. Processen filmades och informanterna
intervjuades samt fick svara på ett frågeformulär, därefter har allt material analyserats och
studerats. Hur informanterna strukturerade sitt lärande har analyserats utifrån ett
designteoretiskt perspektiv. Våra viktigaste resultat är att informanternas helhetsbild
förändrades vad gäller låtens form beroende på om resursen var noter eller klingande
exempel. Detta resulterade i att ensemblen repeterade bitvis med noter som resurs men låten
som helhet med klingande exempel som resurs. Resultatet visar också att ensemblen använde
sig av både klingande exempel samt noter oberoende hur resursen såg ut. Samtliga
informanter använde sina röster som resurs för att återge melodier och rytmer till både sig
själva och sina medmusiker. Vårt resultat kan användas av musikpedagoger i val av resurser
för sina elever i arbete med låtar inom pop- och rockgenren.

Nyckelord: Gehörsbaserad undervisning, Ensemblespel, Notläsning, Design för lärande,
Gehörsspel, Inlärningsprocess, Inlärningsstilar.
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Abstract
The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sightreading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we
constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their
assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. The whole
rehearsal was documented with videocameras and later we interviewed the informants about
their experience and approach towards the task. They also got to answer a questionnaire about
their musical background and former experience of learning song by ear or reading sheet
music. All of the empirical materials has been analyzed through a design theory perspective.
The resultat are divided in three main categories; the strategies and designs of the individual,
those of the ensemble and the different roles that appeared in the ensemble. Our analysis,
regarding the overall design used by the ensemble, is supported by tables giving perspicuous
overviews of the learning processes. Our most important results are that notation as well as
musical sounds need one other to receive deeper musical meaning. This is shown by the
informants as they notate musical sound in different ways as well as make sound of notation
in order to help each other in the process. All of the informants used their voice in different
ways to learn their individual parts as well as when they helped each other. The approaches to
learn each song were also different in the way that the sight reading-song was divided in
sections during the rehearsal. Playing by ear, the participants rehearsed the song in a holistic
way by playing it from the start till the end multiple times. The result of this study can be used
by music teachers in their choice of recourses when teaching students, in a pop/rock
ensemble, new songs.

Keywords: Gehörsbaserad undervisning, Ensemblespel, Notläsning, Design för lärande,
Gehörsspel, Inlärningsprocess, Inlärningsstilar.
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1. Inledning
Vi har spelat i diverse ensemblesammanhang i många år och därigenom stött på olika metoder
för låtinlärning där klingande exempel och noter genomgående har fungerat som de två
resurser att lära sig en låt ifrån. Med tiden har vi hittat metoder som passar bäst för oss. Ibland
kan det vara bekvämt att se låten noterad för att kunna se mönster och form. I andra fall kan
noter vara i vägen för att lära in låtens form och mönster och kan bidra till att vi inte känner
oss fria i musicerandet. Utifrån våra egna erfarenheter är det här ett område som intresserar
oss. Vi har av det skälet velat undersöka hur en ensemble designar sitt lärande för att lära sig
en låt med noter respektive inspelning som huvudsaklig resurs och därmed utforska skillnader
och likheter i valet av design för inlärning. För att därefter utforska dessa olika metoder, vad
gäller dess likheter och skillnader, i en pop- och rockensemble.
När jag (Fredrik) först kom i kontakt med ensemblespel var det i skolbandet i högstadiet. Där
visade vår lärare varje instrumentstämma som vi sen fick härma. Ingen av låtarna antecknades
ner vad gäller form eller ackord utan allt lärdes in genom att spela tillsammans samt öva in
sina egna stämmor hemma. Vid ensemblespel i gymnasiet var det oftast så att varje ensemble
fick i uppgift att efterlikna en originalinspelning så noga som möjligt. Då kunde vi, ifall det
var många låtar att komma ihåg, anteckna låtarnas form och eventuella ackord på tavlan. Här
krävdes mer självständighet vad gäller instrumentstämmorna och min metod för att lära mig
låtarna var att lyssna och spela till inspelningar vi fick av låtarna. Lärarna valde alltid låtar
som gick att lyssna på via streamingtjänsten Spotify. Även här mindes jag samtliga stämmor
och låtarnas form i huvudet och förlitade mig helt på det. I sällsynta fall fick vi en kompskiss
för en särskild låt, men det var inte mycket till hjälp för mig då med tanke på att jag precis
hade börjat lära mig noter. I takt med att mina notkunskaper blev bättre använde jag dem
också mer som metod för att minnas låtar. Efter snart tio år av ensemblespel kan jag
konstatera att notbilden blivit oerhört viktig för mig. Nu för tiden lär jag mig sällan låtar på
gehör även fast jag vet att det varit en helt fungerande metod i mitt tidigare musicerande. Idag
kan jag inte helt lita på mina gehörsmässiga kunskaper då jag blir stressad ifall jag inte får ha
ett ”facit” nedtecknat någonstans.
Min (Benjamin) första kontakt med ensemblespel kom relativt tidigt i mitt musikaliska liv.
Vid åtta års ålder började jag spela trumpet och det dröjde inte länge innan jag började spela i
orkester. Att det var roligare där, till skillnad från att öva ensam hemma på kammaren, råder
det inget tvivel om men jag vet också att det var där jag utvecklades som mest. Det var i
orkestern jag lärde mig att spela efter särskilda nyanser, att anpassa mitt spel till de andra i
sektionen och framför allt, att lyssna. En dirigent sa en gång till mig att alla kan höra, men för
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att höra måste man lyssna. Detta var i princip grundbulten i orkestern, att lyssna på varandra.
Även om jag med hjälp av synen både ska ta in noterna och dirigentens rörelser så är det via
örat det riktiga musicerandet sker. Att träna upp gehöret blev något omedvetet, en bonus. För
det jag fokuserade på var främst att bli bättre på att ta högre toner på trumpeten och att spela
snabbare och mer komplicerade notfigurer. Gehöret var inget jag reflekterade över, utan det
bara låg där och puttrade under allt det andra och idag är jag säker på att jag tack vara mina
många år i ensemble utvecklat ett helt fungerande relativt gehör. Sedan mina första stapplande
år i blåsorkester har jag varit en del av alla möjliga former av ensembler. Allt från
popensemble i gymnasiet till vokalensemble på folkhögskola. Den gemensamma nämnaren
för dessa två och allt däremellan är örat. Att tillsammans, likt ett fotbollslag, jobba mot ett och
samma mål och utan gehöret är detta en omöjlighet.
I och med att vi insåg våra olika förhållningssätt till gehör och noter började vi fundera på om
detta kan kopplas till våra nuvarande huvudinstrument (sång respektive trummor), musikalisk
bakgrund eller kanske bara till våra personligheter. Vi började intressera oss för hur det skulle
se ut ifall vi iscensatte ett ensembletillfälle, med för oss okända individer, med resurserna
noter och det klingande som utgångspunkt för lärande. Vi ville att resurserna skulle utgå ifrån
kompositioner i pop- och rockgenren, skrivna av oss, då vi vi inte ville riskera att ensemblen
skulle ha en tidigare relation till låtmaterialet ifråga. I den här uppsatsen redogör vi för hur vi
har iscensatt idéerna om att låta en ensemble spela en låt efter noter och en på gehör och
därefter undersökt utfallet.

2

1.1. Syfte
Syftet med undersökningen är att belysa och analysera hur lärande med två olika
utgångspunkter, efter noter respektive gehör, tar sig uttryck i en pop- och rock ensemble.
- Hur designar en pop- och rockensemble sitt lärande utifrån att lära sig för
ensemblen okända låtar efter notation respektive en inspelning?
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan notinlärning och gehörsinlärning i
valet av design?
- Hur kan interaktionen och rollfördelningen i en ensemble utvecklas med noter
respektive ljudinspelning som huvudsaklig resurs?

1.2. Studiens disposition
Förarbetet inför studien bestod bland annat av ett kompositionsarbete av de två låtar som
skulle användas. Planeringsarbetet bestod också av sökande efter fyra informanter samt
planering av undersökningstillfället ifråga. Empirin som uppdagats och analyserats är utifrån
ett och samma tillfälle, det vill säga repetitionsarbetet med efterföljande gruppintervju och
frågeformulär. Arbetet efter undersökningstillfället har bestått av analys och tolkning av
videomaterial från undersökningen och intervjun.
I vårt bakgrundskapitel har vi delat upp ansvaret då Benjamin skriver om gehör och Fredrik
om notläsning. Metodkapitlet har Fredrik huvudsakligen ansvarat för och Benjamin har tagit
mest ansvar för sammanställning av resultat medan analys, teoretiska utgångspunkter och
diskussion skrivits tillsammans.

2. Bakgrund
I bakgrunden lyfter vi fram tidigare forskning som behandlar gehör men även vad en del
annan litteratur tar upp angående gehörsmusicerande. Vi kommer även belysa den
västerländska traditionen vad angår det muntliga och skriftliga, likaså västerländsk notation
samt notläsning som metod för lärande.
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2.1. Gehör
Inom musik och framför allt i ensemblesituationer är vi mer eller mindre beroende av gehör
och att kunna lyssna på andra musiker i vårt musikskapande. Först då kan vi lära oss att spela
tillsammans och gemensamt utföra ett sång- eller musikstycke. Detta är själva innebörden av
en ensemble, samspel med varandra.
Gehör, som kommer från tyskans hörande, kan kort och gott beskrivas som förmågan att
uppfatta musikalisk struktur såsom melodi, rytm och ackordföljd (Bengtsson, 1975).
Bengtsson delar upp gehöret i två huvudtyper där typ ett präglas av en gehörstradition och är
förmågan att kunna reproducera en viss repertoar, utan stöd av notation och med ”rätt”
musikaliskt språk och dialekt, inom olika etniska och sociala grupper. Detta gehör grundar sig
inte i någon som helst uttalad kunskap utan är traditionellt och kulturellt betingad och innebär
en;
...uppövad lyhördhet för alla de enskildheter, som är utmärkande för
repertoaren, ”dialekten”, utförandestilen i fråga, vare sig det
utmärkande och distinktiva består i alldeles speciella intervall och
intonationsavskuggningar, rytmiska egenheter, klangfärgskaraktärer,
melodiska utsirningar eller annat. (Bengtsson, 1975, s.82)

Typ två grundar sig i medveten inlärning och träning och är en del av det musikteoretiska
perspektivet. Denna typ bygger på systematiserande och namngivna element när det kommer
till att kunna memorera, identifiera och reproducera (Bengtsson, 1975).
Två andra former av gehör är absolut respektive relativt gehör. Det absoluta gehöret innebär
en förmåga att urskilja särskilda toner utan någon form av referenspunkt, såsom ett
instrument. Helgesson (2003) beskriver det absoluta gehöret som en förmåga att minnas
enskilda tonhöjder och därefter kunna återge dem med sin röst på ett korrekt sätt. Då detta är
en ytterst ovanlig egenskap, eftersom drygt en på 10 000 besitter ett absolut gehör (Harms,
2013), väljer vi att mer grundligt förklara det relativa gehöret, vilket är mer förekommande
hos instrumentalister (whisperroom.com, 2019).
Kring det relativa gehöret råder det olika meningar om vad det egentligen innebär att besitta
ett sådant typ av gehör. I nationalencyklopedin beskrivs det relativa gehöret som; ”förmågan
att utifrån en given ton eller tonalitetsupplevelse uppfatta och återge tonhöjdsrelationer i
melodiska, harmoniska och klangliga musikförlopp” (Relativt gehör, u.å). Den stora
skillnaden här är att det relativa gehöret kräver någon form av referenspunkt, till exempel ett
musikinstrument, för att kunna återge rätt ton och anledningen till detta är att tonerna lagras i
korttidsminnet (Helgesson, 2013). Relativt gehör innebär också förmågan att höra om ett
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instrument är ostämt eller en sångare sjunger falskt/orent (whisperroom.com, 2019).
Helgesson (2013) delar upp relativt gehör i tre kategorier;
•

Intervallgehör - Att utifrån referenstoner kunna beräkna och sjunga intervall.
Enligt många är detta ett flexibelt gehör som inte går att härleda till någon särskild
musiktradition.

•

Centraltonsgehör - Ett gehör baserat på musikaliska skalor och att kunna lära in
varje steg i skalan. Enligt Helgesson är detta sannolikt den vanligaste formen av
relativt gehör; ”eftersom en ton har en särställning i tonförrådet” (2013, s.108).

•

Grundtonsbaserat relativt gehör - När en person behärskar denna form av relativt
gehör kan denna med hjälp av en grundton upprätta ”ett helt system av toner, som
är tillfälligt permanent, och som upprätthålls så länge musiklyssnandet eller
musikutförandet pågår” (2013, s. 108).

Det relativa gehöret är en integrerad del av den musikaliska utvecklingen och med daglig
träning och att aktivt musicerande går det att behärska denna förmåga hyfsat snabbt,
åtminstone jämfört med det absoluta gehöret (whisperroom.com, 2019).

2.1.1. Muntlig och skriftlig kultur
När forskare försökt förklara musik som inte utgår ifrån notation landar det ofta i begreppen
gehörsmusik, gehörsbaserad musik eller muntlig tradering. Inom jazz används också
begreppet improviserad musik men som ett övergripande begrepp för musikskapande utifrån
gehör används begreppet gehörsmusik (Lilliestam, 1995). Detta kan vi se i både folkmusik
och populärmusik samt åtskilliga utomeuropeiska genrer (Bengtsson, 1975).
Den muntliga, eller orala, traditionen är väldigt starkt rotad i just folkmusiken där den sällan
nedtecknas utan lever vidare och fortplantas mellan och över generationer (Ling, 1964). Det
som skrevs ned var oftast texten medan melodierna skulle spridas vidare muntligt för att
möjliggöra för var och en som utövade dem att hitta ett eget uttryck för sina känslor. Många
ansåg att det var ett stort problem när tonsättare och kompositörer ville notera dessa gamla
melodier, just för att folkmusikens speciella egenskaper då gick förlorade. Richard Dybeck
gick till och med så långt att beskriva folkmusiken som den sanna och riktiga musiken, till
skillnad från den noterade konstmusiken som han ansåg som onaturlig (1964).
Något som var avgörande för gehörsmusikens utveckling och ett stort paradigmskifte i
musikhistorien var ljudinspelningen. Tidigare var all framförd musik ”stundens musik” men
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tack vara de första typerna av apparatur för ljudinspelning kunde människan ”frysa” ett
musikaliskt ögonblick och förvara det för evigt. Detta har som sagt även varit
revolutionerande för gehörsmusiken och med detta finns det fördelar då inspelad musik kan
förmedla sådant som noter inte kan, till exempel sound och uttryck (Lilliestam, 1995).
Ljudinspelningens intåg i musikhistorien är av samma magnitud som notskriften under sin tid
och tack vare grammofonens uppkomst kunde nu klingande musik spridas vidare och därav
var detta även en utveckling inom gehörsmusiken
I sin bok Spelrum lyfter Schenk (2000) fram hur musikinlärning ofta jämförs med hur vi
människor lär oss ett språk. Barnet som lär sig ett språk får detta talat till sig (gehör) i flera års
tid innan denna förväntas lära sig läsa och skriva (notläsning). När väl barnet lär sig läsa och
skriva råder det ingen tvekan om att de nya färdigheterna stärker snarare än stjälper
talförmågan (2000). Hultberg (2000) skriver om barn som finner mening i musikutövandet
ofta gör det när spelandet blir en kroppslig praktik. Ifall ett barn endast spelar musik efter
noter finns det större risk att spelandet blir ett mekaniskt utövande. Att lägga för stor vikt vid
spel efter noter gör det svårare för barnet att känna igen musikaliska strukturer. Detta kan göra
det svårare för barnet att senare på egen hand lära sig ny musik. Spelandet blir för beroende
av noterna (2000).
Det finns som sagt många likheter mellan musikinlärning och den mänskliga
språkutvecklingen, även om det inte finns forskning som stödjer att hjärnaktiviteten är
densamma vid språkinlärning som musikinlärning (Schleuter, 1997). Schleuter hävdar att just
gehör- och improvisationsträning ständigt borde vara en del av en musikers vardag även om
man är av en mer notläsande natur i till exempel en symfoniorkester och fokus kanske mest
ligger i att lära sig spela rätt noter. När vi som instrumentalister tar våra första stapplande steg
i att lära oss spela ett nytt instrument sker detta ofta simultant som vi lär oss spela efter noter.
Detta jämför Schleuter (1997) med att lära sig prata samtidigt som man lär sig skriva. Att först
lära sig noternas betydelse och att förknippa de ljud som frambringas med rätt grepp, för till
exempel en trumpetare, kan enligt Schleuter (1997) skapa vissa problem. Notationen
förknippas med ett visst grepp istället för hur det låter och detta jämför han med att skriva ner
serier av ord utan att förstå själva innebörden av språket (1997). Det kan låta som att han
pratar negativt om förmågan att läsa noter när han i själva verket helt enkelt vill lyfta fram det
gehörsbaserande lärandet som något positivt i instrumentutvecklingen. McPherson (1993)
nämner detta som a sense of tonality, och att detta är något som hamnar i andra, kanske till
och med tredje hand vid instrumentinlärning. Fokus hamnar på att spela rätt not och att ta rätt
grepp. Denna metod, att gå från not till not och associera grepp med ljud är enligt McPherson
(1993) inte utvecklande för det auditiva (a sense of tonality). Han poängterar vikten av att
först känna igen ljudet, sedan jämföra det men ljudet som frambringas ur instrumentet.
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McPherson (1993) radar upp fem olika kvalitéer som är av yttersta vikt för att lyckas som
framgångsrik instrumentalist; Att kunna spela på gehör, notläsning, spela utifrån minnet, att
kunna repetera musik och improvisation. Av dessa olika kvalitéer är det just
gehörsmusicerande han lyfter fram som det absolut primära. Detta kom McPherson fram till
genom en fältstudie som utfördes i början av 90-talet på en High School i Australien där
sammanlagt 101 trumpetare och klarinettister testades i sin notläsningsförmåga. Studiens
resultat visade att den gehörsmässiga utveckligen stannar när en instrumentalist enbart
använder sig av notläsning för att lära sig sitt instrument;
Students exposed to a traditional, visually oriented approach to
learning a musical instrument are typically inefficient in their ability to
audiate music from notation or aurally. These results show the extent
to which a visually oriented system of training fails to develop the
important capacity to ”think in sound,” which is essential to all
musical performance. (McPherson, 1993, s. 327)

Det ena utesluter alltså inte det andra utan alla dessa förmågor hänger ihop och de kan främja
och utveckla varandra och en instrumentalist behöver dels kunna prata, läsa, höra och lyssna.
Att just tala och skriva beskrev Lilliestam (1995) på 1990-talet som den skriftliga respektive
muntliga kulturen. Lilliestam (1995) refererar till Ong (1990) när han beskriver hur den
skriftliga kulturen bygger på det visuella och är starkt influerad av skriftbruk. Detta är i
princip det enda intrycket vi kan använda oss av i inom skrift men om vi istället tar den
muntliga kulturen så kan den använda sig av fler intryck än vi kanske tror. I den muntliga
kulturen kan vi likväl använda oss av just synen, som hörseln (Lilliestam, 1995). Vi kan rent
visuellt ta in bland annat gestik, kroppsrörelser och mimik. Sedan kan vi auditivt ta in saker
som tonfall och röstklang. Det förefaller sig på så vis att den muntliga kulturen har ett mer
holistiskt perspektiv än den skriftliga (Lilliestam, 1995).
I en muntlig kultur måste sånger, berättelser och annan kunskap upprepas för att föras vidare
från människa till människa och från generation till generation. Det som inte upprepas och det
man inte har bruk för faller i glömska (Lilliestam, 1995). Inom den muntligt traderande
musiken är det väldigt vanligt med återkommande segment såsom rytm och melodi, detta för
att hjälpa minnet på traven. Informationen kan alltså begränsas jämförelsevis med skriven
musik där människan kan läsa in så mycket fler detaljer utan att behöva använda minnet.
Dock möjliggör den muntliga musiken större utrymme för tolkning och frihet då en musiker
inte alltid reproducerar en låt utan återskapar den från minnet. Detta är också ett kulturellt arv
inom den västerländska musiken, att en musiker förväntas vara originell och tolka låtmaterial
för att inte stanna i utvecklingen eller upprepa sig. Att väva in en egen tolkning är idag en
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norm för en musiker och det kan i vissa kretsar anses som lite fult att rakt av plagiera
låtmaterial, beroende på vad som förväntas av åhörarna (Lilliestam, 1995).

2.1.2. Gehörsmusik i praktiken
Första gången vi lyssnar på en ny låt kan det bli en översköljning för hjärnan att ta in alla
dessa olika beståndsdelar såsom melodi, ackord, rytm med mera. De som gjort ett
intagningsprov på en musikutbildning vet hur svårt det kan vara när man kommer till den
gehörsbaserade delen och får ett antal genomlyssningar på sig att skriva ner, notera, en låt
med rätt ackord, rytmer och melodi.
Ett liknande experiment, som vi gör i vår undersökning, gjorde professor Green (2014) på en
grupp klassiskt skolade elever i åldrarna 10-17. Alla spelade olika instrument och på en
varierande nivå. Detta var en kvalitativ och etnografisk undersökning med syfte att ta reda på
vilka strategier och metoder dessa elever använde sig av för att lära sig en låt utifrån sin
gehörsförmåga. Undersökningen sträckte sig över en period på sammanlagt 104
musiklektioner, där varje elev hade sex-åtta enskilda lektioner á 10-15 min/en gång i veckan.
Undersökningen delades upp i tre etapper där hon spelade in ljud från samtliga lektioner, som
senare skulle transkriberas. I första etappen fick studenterna lyssna till ett inspelat basriff, från
en funk-låt, tillsammans med ett trumkomp. Efter genomlyssningen skulle de återge riffet
med korrekta toner på sina respektive instrument. När de lärt sig det riffet fick de upprepa
samma metod på ytterligare två-fem olika riff. Etapp två bestod av samma uppgift, att återge
tonerna i en specifik stämma, men den här gången från musik de kanske var mer vana vid. De
fick sex alternativ på välkända klassiska stycken, där de först fick lyssna på stycket i sin
helhet, därefter uppdelat i olika partier med enbart basstämma och melodi. I den tredje och
sista etappen fick studenterna ta med sig valfri musik med uppgift att kopiera och återge.
Green (2014) utkristalliserade fyra olika inlärningsstilar som eleverna använt sig av. Dessa
stilar bygger på resultatet av hennes undersökning och är inte vedertagna inlärningsstilar utan
har tagits fram av Green efter att hon studerat elevernas tillvägagångssätt under lektionerna
samt analyserat deras svar i intervjumaterialet (vår översättning):
•

The Impulsive style - Att snabbt respondera till musiken man hör utan att ha någon
chans att lyssna igenom den först. Rytmik i första hand, rätt noter i andra hand.
Grundar sig till viss del i ett stort musikaliskt självförtroende och en ”jag spelar
rätt”-mentalitet.
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•

The Shot in the dark style - Ett försiktigt tillvägagångssätt till musiken ifråga.
Man vågar knappt känna på tonerna och utstrålar en viss osäkerhet. Svårt att höra
vilka noter som är rätt och fel.

•

The Practical style - Att bryta ned låten i olika komponenter. Spelar svagt för att
kunna höra musiken ordentligt men ändå försöka hänga med i låten och använda
de rätta tonerna som ett ankare för att hitta de andra tonerna. Ett praktiskt och
strategiskt förhållningssätt.

•

The Theoretical style - Analytiskt och teori-inriktat förhållningssätt. Koncentrerat
lyssnande utan att spela på något instrument samtidigt. Frågar om musikens
uppbyggnad och harmonik innan man försöker spela något.

Hur gör då en gehörsmusiker när denna, med enbart örat till hjälp, ska imitera och spela en
låt? Vad finns det för strategier att använda sig av och hur kan dessa appliceras på en
ensemble? Inom musikteorin kretsar det en hel del kring ämnet gehörslära, vilket utgör en bro
mellan teori och praktik. Det är en; ”samlande beteckning för en rad pedagogiska moment
med syfte att utveckla sådana funktioner av det musikaliska gehöret, som är väsentliga för
utövandet och förståelsen av musik” (Bengtsson, 1975, s.84). Inom gehörslära finns det tre
grundläggande beståndsdelar, eller tyndpunkter:
- Utveckling av det medvetna lyssnandet med avseende på musikalisk struktur
- Träning av notläsningsförmågan
- Gehörsspel och improvisation
I detta avsnitt ska vi gå igenom och konkretisera punkt ett och gå igenom olika strategier som
en gehörsmusiker kan tänkas använda sig av samt olika inlärningsstilar. Det som bygger en låt
är främst det melodiska och harmoniska, det vill säga melodin och vilka ackord som används.
Dessa två fundament kräver klangfärgsgehör och tonhöjdsgehör, som är en del av det relativa
gehöret (Bengtsson, 1975). Men detta kan också härledas till och vara grundat i vårt kulturella
västerländska arv och vår barndom, då vi blivit omedvetet vana vid den västerländska tonala
och diatoniska musiken med dess ackord och melodier.
Så som vi känner till de mer eller mindre oskrivna lagarna kring harmonik och melodi idag
har utvecklats inom konstmusiken under en lång tid. Det var främst under renässansen som de
oskrivna lagarna kring harmonik och melodi tog sin form och som kommit att prägla den
musik vi i västvärlden lyssnat på fram tills nu (Parncutt, 1989). Det var främst under
renässansen som de traditionella västerländska ackordprogressioner, som idag ses som norm,
9

framförallt tog sin form. De bygger på tretonsackord med moll- eller durters. Den dur- och
mollharmonik som vi känner igen idag utvecklades främst under 1700-talet då den tyska
tonsättaren, till lika musikteoretikern, Mattheson, i sitt teoretiska verk Das neu-eröffnete
Orchestre, lanserade begreppen cantus durus och cantus mollis (Hyer, 2001) . I dagligt tal
handlar detta om de rena dur- och mollskalorna. Sakta men säkert slog sig de diatoniska molloch dur-skalorna rot i den musikteoretiska myllan och blev en standard för kompositörer och
tonsättare (Parncutt, 1989). Idag pratas det i termer som tonika eller ”hemackord”, det vill
säga, ett ackord som uppfattas som det slutgiltliga i en ackordföljd. Detta omnämns av
Parncutt som the tonic triad, vilket är något som utmärker den västerländska harmoniken. KG
Johansson (2004) benämner detta som harmonic formulas i sin studie: What Chord Was That?
A Study Of Strategies Among Ear Players In Rock Music (Johansson, 2004). Enligt
Lilliestams förklaring, i Johanssons text, innebär formula ett karaktäristiskt tema eller mönster
av igenkännande karaktär. Dock kräver detta, enligt Lilliestam, att musikern är bekant med
stilen och genren. Om inte kan det vara svårt att direkt avgöra vilka formulas som är de rätta
för sammanhanget;
By familiarity with such formulas, musicians are able to communicate
and understand music very quickly. How a harmonic formula is
recognized is difficult to describe. Explaining how a well-familiar
chord progression is recognized can be compared to describing the
taste of a certain type of food; we know it very well and always
recognize it, but the taste is still hard to put into words. (Johansson,
2004, s.98)

Detta harmoniska och musikaliska arv går att härleda flera hundra år tillbaka och Lilliestam
(1995) menar på att den musik vi lyssnat på som barn satt sina spår. Den har inpräntats i oss
och därav har vi en relation till den västerländska tonala musiken (Lilliestam, 1995).

2.1.3. Imitation och plankning
KG Johanssons (2004) studie gick ut på att sex informanter individuellt fick lyssna till sex
låtar de aldrig hört tidigare och därefter försöka spela dessa utifrån sitt gehör. Helt enkelt
imitera det de hörde och notera musiken (planka). Utifrån denna undersökning kunde
Johansson komma fram till olika lyssnings-strategier som användes av informanterna (vår
översättning):
- Harmonisk rytm, vilka ackord förväntar vi oss i en fras eller ackordprogression?
- Baslinjer, vad den säger oss. Till exempel en stegrande baslinje, som borde säga
oss någonting om valet av ackord.
- Melodi, hur melodin är utformad kan säga oss någonting om ackorden. Finns det
meloditoner som låter som något annat än en grundton, ters eller kvint?
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- Förlängning av ackord eller färgning. Ett G13b9 klingar inte likadant som ett G
men är likväl en dominant som leder till C.
Mycket av gehörsspelande bygger på synintrycket av vad andra medmusiker eller musiker
gör, till exempel att titta på gitarristens eller pianistens händer för att få en uppfattning av
läggningar eller en ensembles kroppsspråk (Johansson, 2004). Detta var dock inte möjligt i
Johanssons studie då informanterna en och en fick lyssna till en inspelning. Dock så användes
både ljud- och videoinspelning vid undersökningen och att videodokumentera har fördelar
såsom att kunna se informanternas handrörelser, kroppspråk och ansiktsuttryck. En fråga som
dök upp i studien är hur en musiker går tillväga när det uppstår ackord som örat inte är van
vid, något som bryter mot den ackord-norm som bygger på den västerländska konst- och
populärmusiken. I studien kom Johansson fram till att om ackorden inte är en del av en bekant
progression kan man använda dessa strategier:
- Lyssna efter karaktäristiska sound i de olika instrumenten. T. ex. en öppen
bassträng eller ett öppet D-ackord på gitarr med den karaktäristiska tersen på topp.
- Lyssna efter basen och vilka intervall den gör för att härleda till rätt ackord
- Lyssna efter melodin av samma anledning som basen
En annan strategi som dök upp benämner Johansson som instant learning, att lära sig av sina
misstag. Om ett ackord vid ett visst ställe tagits fel kan man därav komma ihåg det rätta
ackordet. Dessa olika strategier kan skilja sig beroende på vilket instrument som spelas då
gehörsmusicerande varierar från instrument till instrument och musiker till musiker.
Sides (u.å.) presenterar i sin text The Art of Playing By Ear en strategi som han kallar Stop
and Go method och som bygger på följande:
- Lyssna på låten och bryt upp den i sektioner (melodi och ackord)
- Starta långsamt för att lättare få grepp på låten ifråga
- Starta med ackordföljder och pausa musiken när du fortfarande hör ackordet i
huvudet
- Nynna bastoner och ta ut dem på ditt instrument för att hitta rätt ackord och
utesluta irrelevanta ackord
- Notera ackord från start till slut, därefter fokusera på melodin
- Nästa steg kan vara att nynna andra toner än meloditoner såsom terser och
fägringar i ackorden. Nynna med till låten för att finna rätt harmonik
Både lyssnings- och spelstrategier är beroende av musikernas erfarenhet när det kommer till
gehörsmusicerande, vilket instrument man spelar samt vilken genre man känner sig hemma i.
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Enligt Lilliestam (1995) verkar det som att först när ackordprogressioner är rotade med
instrumentalisten och de förkroppsligas så kan de uppnå en mening. Tidigare musikutbildning
verkade inte spela någon roll för musikerna i Johanssons (2004) studie med undantag för
deras attityd gentemot genren och språket de använde med varandra när de skulle förklara
musiken. I de fall där ackordprogressionen var lättförstådd och deltagarna kände sig trygga i
harmoniken kunde de lättare göra den till sin egen, även om det var på bekostnad av låtens
stil. De uppmuntrades att brodera ut sina stämmor och göra lite större musikaliska
utsvävningar. Johansson (2004) märkte att varje deltagares personliga stil och i vissa fall till
och med personlighet kom fram i varje musikalisk situation och liknade detta med en
konversation.
Sides (u.å) pratar om ”känslan i låten”, och att den inte nödvändigtvis behöver imiteras men
viktig att ha i åtanke för att därefter kunna applicera ett eget uttryck på låten. Han beskriver
det som att omfamna den befintliga känslan och tempot i låten och sedan överdriva dessa
uttryck för att komma åt sitt eget uttryck. Han belyser att en musiker inte behöver vara rädd
för att uttrycka något annat än originalet, då detta är vad musik handlar om, att sätta sin egen
prägel även om det handlar om att imitera en låt (Sides, u.å). Han betonar också röstens
fördelar vid imitation och plankning efter gehör;
Once you can get to the point where you can hear the song in your
head, you then want to work on moving it from your head, to your
ears. To do this, I usually hum whatever it is I hear in my head as
accurately as possible. By making an outward acknowledgment of
what is in your head, through humming, you are now able to hear it
clearer, and by doing this, I’ve also learned that the tune usually tends
to stick in your memory longer (Sides, u.å, s.3).

Minne och gehör går hand i hand och det finns olika typer och definitioner av minne när det
kommer till att minnas och återskapa musik. En parameter att ta hänsyn till när det gäller till
att minnas är tid. Beroende på hur länge till exempel musikaliska fraser ska lagras aktiveras
olika typer av minne. Dessa typer benämner Snyder (2016, s.168-169) som (vår översättning);
•

Echoic Memory - En sensorisk bild av ljud uppstår och kvarstår i vårt minne i
drygt en till två sekunder. Därav namnet echoic, vi blir som ett eko och
återskapar ljudet direkt efter att vi hört det.

•

Short - Term Memory - Korttidsminnet innefattar ett tidsspann på ca 4-30
sekunder, där vi kan få en direkt uppfattning av vad vi hör och därefter sätta
igång en tankeprocess som vi kan resonera och tolka ikring.
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•

Long - Term Memory - När man pratar om minne i stort är det långtidsminnet
som åsyftas. Detta minne gör det möjligt för oss att lagra information permanent
då lagringsprocessen innebär en strukturell förändring i hjärnan. Nästan allt
innehåll i långtidsminnet är information som kan återges på ren instinkt, till
exempel att cykla.

Att nynna en melodi, för att lättare komma ihåg den, är en del av det auditiva minnet, eller
hörselminnet (Lilliestam, 1995), kort och gott att komma ihåg en melodi eller musikaliskt
mönster i huvudet. Nya neuropsykologiska studier visar att det auditiva minnet är lokaliserat i
en egen del i av hjärnan och det är detta minne som används när vi aktiverar det relativa likväl
det absoluta gehöret (Snyder, 2016).
Därefter har vi det visuella minnet som innefattar att vi med våra ögon tar in och lagrar till
exempel en notbild eller ackordstruktur, för att sedan använda dessa mentala bilder för att
återskapa musiken. Det är individuellt hur pass mycket information vi kan lagra då en del
musiker hävdar att de besitter ett så kallat fotografiskt minne medan andra besitter ett svagare
visuellt minne och då inte kan lagra bilder på samma sätt (Chaffin, et al. 2016). Det visuella
minnet kan också innebära ett sätt att komma ihåg hur man faktiskt spelar sitt instrument;
När vi spelar ett instrument minns vi hur det ser ut när vi tar ett
ackord, spelar en skala eller en melodi: fingrarnas positioner på
klaviaturen, greppbrädan eller flöjtens klaffar. (Lilliestam, 1995, s.46)

Det kinestetiska eller motoriska minnet grundar sig i hur det känns när vi till exempel spelar
ett instrument (Chaffin, et al. 2016). Det kan även benämnas som muskelminne (Lilliestam,
1997). Den lagrade informationen i detta minne tar sig i uttryck på ett omedvetet plan och är
ett praktiskt minne. Till exempel så kan en trummis minnas att det var en crash-cymbal på ett
visst ställe för att denna minns rörelsen som gjordes med högerhanden. Eller för en
trumpetare som kanske inte exakt minns vilka toner som skulle spelas men fingrarna trycker
ned rätt ventil ändå av ren instinkt.
Lilliestam (1997) nämner filosofen Michael Polanyis betraktelse av att se gehörsmusik som
Dimensions of tacit knowledge (tyst kunskap) och det faktum att gehörsmusicerande ibland
tenderar att kretsa mer kring ordlösa handlingar (Lilliestam, 1997). Det kan vara handlingar
som inte är teoritiserade eller nedteckade i handböcker. Detta begrepp har diskuterats och
omdefinierats av många och filosofen Bengt Molander (1996) beskriver en form av tyst
kunskap som Det tyst förutsatta, Det underförstådda eller Det alla vet. Detta är kunskap
grundat i den kultur vi lever i och kan ses som bakgrundskunskap eller vardagskunskap, som
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vi tar till oss i sociala situationer (1996). Molander exemplifierar företeelsen med att hälsa på
någon genom att skaka hand, något som vi ej reflekterar över men som är en del av vårt
kulturella arv. Beroende på vilken genre en musiker kommer ifrån finns det där otaliga sociala
koder och osynliga regler för musikern att omedvetet ta ställning till och reagera på.
Molander (1996) menar att tyst kunskap, som samlingsbegrepp för outtalad eller ordlös
kunskap, kom till runt 1980-talet. Den tysta kunskapen kan exempelvis föras vidare genom
observationer och sedan imitation. Ur ett musikperspektiv kan det handla om genreadekvata
uttryck som gör att en musiker anpassar sig och spelar olika beroende på musikens stil. Det
kan handla om tonbildning hos sångare, anslagsteknik för trummis eller attityd och dynamiska
förändringar.
Collins (2010) talar om en form av tacit knowledge som collective knowledge, kunskap som
inte är uttalad men inbegriper sociala och musikaliska koder. I den här uppsatsen väljer vi att
rikta fokus mot de eventuella musikaliska koder som kan finnas i en ensemble.

2.2. Notläsning
I det här avsnittet lyfter vi hur den västerländska noteringen utvecklats. Vi inleder med en
historik sammanfattning över dess utveckling och senare gör vi nedslag i de
instrumenttekniska noteringar för de instrument som används i studien samt andra former av
noteringar som kan användas vid instudering av musik.

2.2.1. Den västerländska noteringen
Enligt Aulin och Oldermark (1960) uppkom den första formen av notering, likt det
linjesystem vi ser idag, från munken Guido från Arezzo i Italien runt 1000-talet, men notering
av musik har funnits ända sen antikens Grekland och Egypten (Lehmann och Kopiez, 2016).
Från början var systemet uppbyggt på fyra linjer som sedan utvecklats till de fem linjer som
vi använder oss av idag. Även de klavar vi använder oss av (G-, F- och C-klav, alternativt
diskantklav, basklav, altklav) var en del av den tidiga notskriften och var då skrivna som de
bokstäver vars ton de representerade. Bokstäverna blev dekorationer till notskriften för att
senare utvecklas till de tecken vi ser idag. Idag används klavarna bland annat för att visa
vilken oktav noterna befinner sig i. F-klaven ringar in området kring den lilla och stora
oktaven och G-klaven ringar in ett- och tvåstrukna oktaven. C-klaven befinner sig
mittemellan dessa. Klavarna kan också vara instrumentspecifika även om instrumentet inte
alltid klingar i samma oktav. Detta gäller bland annat notation för elbas och elgitarr som vi
skriver mer om i nästkommande avsnitt.
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2.2.2. Instrumentspecifik notering
Notering kan se olika ut beroende på vilket instrument som ska noteras. Vidare presenterar vi
hur den idiomatiska noteringen ser ut för de instrument som ingår i undersökningen. Dessa är
sång, trumset, elgitarr och elbas.
Vid notering för sång skiljer Tyboni (1994) på Syllabisk och Melismatisk sång. För Syllabisk
sång noteras varje stavelse med ett eget nothuvud och flagga vilket gör det lättare att skilja
noterna åt. Melismatisk sång innefattar melodier där stavelser har två eller flera toner och på
så vis balkas ihop. Den noteringsteknik vi använder oss av är vad Tyboni (1994) benämner
som Nyare sångnoter. Här noteras sången som instrumentalnoter vilket gör att Syllabisk sång
ändå noteras med balkar och gör det lättare att se noterna efter pulsslag. Sång kan noteras med
antingen G-klav eller F-klav beroende på det oktavläge sången ska sjungas i. För endast en
sångstämma i exempelvis en poplåt brukar notering i G-klav vara vanligt, vilket är fallet för
låtarna som skrivits till denna undersökning. Dessa presenteras mer utförligt i metodkapitlet.
Den notering som gäller för trumset är vad Tyboni (1994) kallar för Slagverksinstrument utan
tonhöjd. Pukor, virveltrummor och cymbaler, som utgör grunden för ett trumset, tillhör alla
denna kategori. Även om exempelvis pukor kan ha olika tonhöjd kategoriseras de ändå inte
som melodiska slagverksinstrument såsom timpani, marimba eller klockspel. Ifall exempelvis
endast en cymbal ska spelas, skrivs den noten på en slagverkslinje. Utöver detta kan flera
linjer läggas till ifall stämman är tänkt att spelas av en och samma musiker. När cymbaler,
pukor och virveltrumma, i formation av ett trumset, noteras skrivs noterna i ett notsystem med
fem linjer. Ingen praxis finns vad gäller klaver men vanligast är att notera i neutral klav, vilket
är den klav vi använder oss av (se bilaga 1). Var i linjesystemet trummor samt cymbaler ska
noteras, följer vi den praxis som är enligt notprogrammet Sibelius:
- Ettstrukna F1 = bastrumma/baskagge
- Tvåstrukna C = virveltrumma
- Tvåstrukna G = hi-hat (nothuvudet skrivs som ett kryss)
- Tvåstrukna A = crash cymbal (nothuvud skrivs som ett kryss)
- Trestrukna D = ride cymbal (nothuvud skrivs som ett kryss)
Aulin och Oldermark (1960) menar att gitarren och basen hör till de Sammansatta
stränginstrumenten, vilket är ett annat ord för de instrument med strängar fästa på armar/
halsar där ljudet förstärks med en resonanslåda. Elgitarr och elbas har ingen resonanslåda utan
förstärks med elektroniska mikrofoner och förstärkare men följer samma noteringsprincip.
Dessa instruments noteringprinciper är efter deras akustiska släktingar kontrabasen och den
1

Positionering efter G-klav.
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akustiska gitarren och därför redogör vi för notering utifrån dessa. Gitarren noteras i G-klav
även om den klingar en oktav lägre. Basen noteras i F-klav och även den klingar en oktav
lägre.
När ackord ska noteras för ackordsinstrument som exempelvis gitarr kan ackordsymboler
användas. Dessa skrivs med bokstäver som ersättning för ackord i form av noter i
linjesystemet. Ackordssymboler ser till vilka toner som ingår i ett visst typ av ackord utifrån
dur- och molltreklanger. Ifall tonerna C, E och G skall spelas i samklang skrivs då endast C
som ackordsymbol. Övriga färgningar skrivs efter symbolen, exempelvis C6 eller C9. På så
vis får man en lättläst notering då den skänker mer frihet till utövaren. Vi har valt att notera
ackord med både noter och ackordssymboler i våra låtar. Även sångstämman och basstämman
har ackordssymboler även om dessa inte är ackordsinstrument.

2.2.3. Notering i pop- och rockstil
Vid notering i pop- och rockstil kan det variera i hur mycket information som står nedskrivet
för respektive stämma. Hjortek och Johansson (1999) menar på att det finns olika grader för
hur man kan styra ackompanjemanget, kompet, med notbilden. De olika styrningsgraderna
benämns som;
•

Bara ackordsanalys - Tomma takter med ackordssymboler utskrivna efter antal
pulsslag. Musikern ges stor frihet att hitta på något som passar stilen, vad gäller
rytm och ackordsläggning.

•

Utskrivna rytmer - Denna grad bestämmer hur komprytmen ska spelas efter
ackorden. Ackordsläggningen är fortfarande obestämd.

•

Utskriven toppton - I det fall då kompositören har ett visst tycke för en viss
ackordsläggning, utom särskild expertis i instrumentet, kan en toppton skrivas ut
för musikern att ta hänsyn till.

•

Allt utskrivet - Detta är den ”hårdaste” formen av styrning som innefattar
utskriven rytm, ackordsläggning samt ackordanalys.

I vår undersökning, vad angår våra kompositioner, följer vi den sistnämnda styrningsgraden
Allt utskrivet. Detta redogör vi för i metodkapitlet.
Bengtsson (1979) menar att notering har grenat ut sig genom åren och runt år 1950 fann man
behov av en ny typ som kom att kallas Grafisk notering som användes i nyare experimentella
musikverk. Den konventionella metod som dittills dominerat fann många dåtida kompositörer
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otillräcklig för deras komponerande. Bland annat kunde noteringen innehålla instruktioner
som tydligt visade på hur musiken skulle spelas. På så vis blev också varje kompositörs
notering mer personlig än vad den vedertagna noteringen kunde göra. Idag kan grafisk
notation även användas som medel för att skriva ner musik där vanliga noter inte behövs. Det
kan handla om att skissa ned en låt på olika sätt för att snabbt få en översikt och även
dynamiska händelser eller andra gemensamma partier kan nedtecknas.
I pop- och rockgenren finns det en tradition för form och struktur. KG Johansson (2004, s.69)
sammanfattar de beståndslåtar en pop- och rocklåt kan bestå av:
- intro - an introduction to the song;
- verse - a form part that is repeated several times, with the same
harmony and melody but different lyrics each time;
- chorus - a form part that is repeated several times, with the same
harmony, melody and lyrics each time; different from the verse at least
as to lyrics, but almost always also as to harmony and melody, too;
- ...pre-chorus - a form part after the verse, building up to the chorus,
seldom used by the Beatles and their contemporaries but very common
in rock music of the 1980 ́s and 1990 ́s.

2.2.4. Notläsning som metod för lärande
När musik spelas efter noter kan vi först och främst peka ut tre kategorier för utövandet. Den
första kategorin är tonhöjd - vilken ton, dess oktav, samt var på instrumentet tonen ska spelas.
Den andra kategorin är rytm - hur kort eller långt varje ton eller klang ska klinga ut. Tredje
kategorin är föredragsbeteckningar, det vill säga alla andra tecken som inte berättar om just
tonhöjd eller rytm. Dessa tecken kan handla om dynamik, tempo, olika förändringar under
musikens gång samt känslan musiken ska spelas med.
Nyström (1996) beskriver notläsning som en process i tre led; notbild, inre föreställning och
utförande. Notbild handlar om vad alla tecken betyder, det vill säga att vi behöver ha kunskap
om var på instrumentet tonerna ska spelas samt hur tecknet ska utföras. Den inre
föreställningen handlar om förmågan att kunna tänka den musik som står skriven, skapa sig
en uppfattning om hur det ska låta eller ”väcka notbilden till liv” (Nyström, 1996, s.11).
Utförande handlar om att kunna återge det lästa till klingande.
Hultberg (2000) presenterar i sin studie, The Printed Score as a Mediator of Musial Meaning,
två pedagogiska metoder med notläsning som präglat västerländsk musikpedagogik fram till
1800-talets mitt. Den första kallas Practical - empirical method och gick ut på att läraren lät
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sin elev härma kortare musikaliska fraser. Noter presenterades i efterhand. Det var viktigt att
fraserna blev elevernas egna, det vill säga att det fanns ett värde i elevens eget konstnärliga
uttryck. När det var dags att använda noter som metod för lärande var dessa i nivå med
elevens färdighet på sitt instrument. Vid det här stadiet låg fokus mest på att låta eleven själv
översätta notbilden till sitt instrument. Läraren fanns i närheten och observerade processen
men fanns till hands ifall eleven ville ha stöd (Hultberg, 2000).
De tekniska utvecklingarna genom 1800-talet påverkade musikpedagogiken. Då tryckerierna
blev mer effektiva blev också noterna mer tillgängliga. Detta gjorde att fokus riktades mer
mot instrumenttekniska övningar i metodböcker, en metod Hultberg (2000) presenterar som
Technical efficacy. Den Practical - empirical method som innan präglat
instrumentundervisningen föll nu mer i glömska och så även gehör som metod för lärande.
Det var nu också önskvärt att en musiker inte bara skulle spela samtida musik utan kunna
representera tidigare musikhistoriska perioder. För att kunna bemöta de nya behoven behövde
instrumentutbildningarna effektiviseras (Technical efficacy).
Idag finner vi båda metoderna i musikundervisningen, ibland i samverkan med varandra,
andra gånger skiljs de åt. Dessa metoder för hur en musiker tar sig an en notbild kallar
Hultberg (2000) för: Explorative Approach och Reproductive Approach. Den musiker som har
en Explorative Approach strävar efter att uttrycka notbilden. Detta sätt kväver en mer
personlig investering i hur musiken ska spelas. En sådan musiker försöker se mening med
notbilden och sätter sin egen prägel på den. På så vis blir det klingande efter personlig
interpretation. Den som har en Reproductive Approach håller hårt om notbilden och vad
samtliga symboler står för. Det är viktigt att spela efter det som står och endast förhålla sig till
detta. Kompositörens mening med stycket finns inskrivet.
A Prima vista, A vista eller Prima vista betyder ”vid första anblick”, det vill säga att
notläsaren inte instuderar noterna i förväg utan läser och spelar samtidigt. Prima vista som
notläsningstest är vanligt vid provspelningar till musikutbildningar. Tolvas (1979, s. 117)
sammanfattar innebörden av A prima vista:
Uttrycket används i musiksammanhang oftast i fraser som ”att spela
(eller sjunga) a prima vista (eller enbart a vista)”, dvs utföra ett
musikstycke direkt efter noter som man inte känner till tidigare och
utan föregående övning ”från bladet”.

Vid Prima Vista, eller notläsning över lag, används vad Truitt et al. (1997) kallar för
Percepetual span, vilket är det omfång en notläsare kan uppfatta i notbilden från den punkt
denna spelar och framåt. Detta är vi beroende av vid notläsning, att kunna ta in vad som
komma skall. Att endast läsa in två pulsslag, en så kallad Moving window technique (1997),
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kan resultera i ett lägre tempo, större variation i längden på toner och fler misstag i spelet. Det
mest optimala är att läsa in två till fyra slag eller till slutet på nästkommande takt för korrekt
notläsning.
En metod för att effektivisera sin prima vista-förmåga är Nyströms (1997) teknik
tonplatskedjor. Denna metod bygger på att ge varje ton en siffra. På så vis blir melodin en rad
siffror för eleven att spela eller sjunga efter. Siffran står för vilken tonplats tonen har i
förhållande till skalan melodin bygger på. Detta gör det möjligt för eleven att läsa sig till en
melodi utan att behöva ha kunskap för vad varje ton heter. Siffrorna behöver inte heller ta
hänsyn till tonartsförändringar (Nyström, 1997) . Illustrationerna av kedjorna visar hur
melodin går upp och ner. Samma siffra kan dyka upp flera gånger då för oktaven är ny.
Liksom noter i notsystem ser vi siffrorna klättra upp och ned. För att visa på små och stora
intervall används pilar. För melodi i moll får tonplasterna 3, 6 och 7 tillhörande pil som pekar
nedåt och på så vis visar att dessa är liten ters, liten sext och liten sjua.
Holmström (2006), likt Schenk (2000) och Schleuter (1997), liknar att lära sig noter som att
lära sig språk. Han menar att den metodik som bäst passar att lära sig språk samt noter är
Lyssna - Härma - Se. Han menar att gehör har en stark anknytning till notläsning och att dessa
bör fungera i kombination med varandra när notläsning ska praktiseras. På så vis får först
eleven en känsla som denna sen härmar. Till detta bör då det visuella knytas an till det eleven
precis härmade. Holmström (2006) menar att det är viktigt att se notskrift som bilder där flera
noter kan ingå så inte varje not och paus läses för sig. Exempelvis kan sextondelar delas in i
bilder efter fjärdedelar, alltså fyra stycken. Eleven kommer till slut kunna läsa noter och dela
upp dessa i grupper eller bilder. Då kan också notläsningen bli överskådlig så det blir möjligt
att se i förväg vad som kommer hända.
Lilliestam (1995) menar att färdigheterna att läsa noter och notera musik genom historien har
haft en symbolisk roll som kan kopplas till status. Den som kan läsa noter har varit den
”lärde” med nära anknytning till musikteorin. Den gehörsbaserade musikern har närmare
anknytning till improvisation och musikalisk lekfullhet. Den som inte kan spela utan noter
kan med avund beundra den som är en duktig gehörsmusiker, eller tvärtom (Lilliestam, 1995).
Ibland glorifierar man den kunskap man själv saknar, men det är också lätt att försvara sin
egen kunskap genom att förakta den andres. Att man kan läsa noter eller skaffat sig ”klassisk
skolning” på ett instrument kan fungera som en slags legitimering som höjer anseendet för en
rock- eller folkmusiker. Samtidigt finns föreställningen att en gehörsmusiker som lär sig att
spela efter noter därmed kommer att spela på ett annorlunda sätt och med ett annat (sämre?)
uttryck även när denna spelar på gehör. Det här antyds i många framställningar, men oftast
sägs inte var i förändringen består (Lilliestam, 1995). Detta påminner om nutidens praxis
inom jazz och rock, där man ibland skriver ut ackord med så kallad ackordanalys: C, G7, em
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et cetera. Hur ackordet ska spelas - vilka toner som ska vara med, i vilken ordning och i
vilken rytmisering - finns inte angivet utan musikern gör detta i samspel med eventuella
medmusiker utifrån de muntligt traderade konventioner som gäller inom stilen (Lilliestam,
1995).
I nästa kapitel skriver vi om våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter för
undersökningen. Kapitlet börjar med det designteoretiska perspektivet (2010) vilket vi
använde oss av för att iscensätta undersökningstillfället samt analysera informanternas
lärandeprocess. Efter det lyfter vi hur grupprocesser och roller kan se ut efter Johanssons
(2005) forskning.

3. Teoretiska och metodologiska
utgångspunkter
För att besvara de två första forskningsfrågorna har vi utgått ifrån ett designteoretiskt
perspektiv (Selander och Kress, 2010):
- Hur designar en pop- och rockensemble sitt lärande utifrån att lära sig för
ensemblen okända låtar efter notation respektive en inspelning?
- Vilka likheter och skillnader finns det mellan notinlärning och gehörsinlärning i
valet av design?
Dessa frågeställningar besvaras på två plan, dels hur vi designat iscensättningen av
undersökningen (Design för lärande), dels hur informanterna designar sitt lärande (Design i
lärande) utifrån val och användandet av resurser.
Vad angår vår tredje forskningsfråga har vi även tagit hjälp av Leif Johanssons (2005) teorier
om hur grupprocesser i en ensemble kan förhålla sig.
- Hur kan interaktionen och rollfördelningen i en ensemble utvecklas med noter
respektive ljudinspelning som huvudsaklig resurs?
Nedan presenterar vi det designteoretiska perspektivet och vad det innebär för vår
undersökning för att sedan gå in på grupprocesser i en ensemble. Vi förklarar även hur vi
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väljer att koppla samman designteori med grupprocesser och hur de kan komplettera
varandra.

3.1. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv
Design som begrepp brukar handla om hur nya produkter skapas och Selander och Kress
(2010) delar in begreppet i interaktiv design (design i samverkan med de som ska använda
produkten) och meta-design (design för att skapa sociala konsekvenser). Vidare menar
Selander och Kress (2010) att design inte bara behöver handla om produkter i fysisk form
utan att det även innefattar social mening: ”Designern riktar blicken mot framtiden, och
design är att skapa (ny) mening”. (2010, s. 23)
Design för lärande (Selander och Kress, 2010) är ett multimodalt perspektiv med syfte att
komplettera redan befintliga teorier som präglat och varit ledande i pedagogiken under en
lång tid. Detta genom att frambringa nya konkreta redskap och läromedel som kan användas i
undervisningen och på så sätt skapa mening i olika lärandesituationer. Vi kommer här gå
igenom begreppen multimodalitet, samverkan och kommunikation, design i lärande och
senare, didaktisk design, men även hur designteorin kan appliceras på vår undersökning.
Multimodalitet beskriver Selander och Kress som ”de resurser av olika slag som finns till
hands för att tolka världen och skapa mening” (2010, s.26). Dessa olika resurser har ingen
större verkan i sig utan är beroende av det sociala sammanhang där de skapades och där de
används. I musik kan dessa resurser exempelvis gestaltas i notskrift, vilket är en kombination
av olika teckensystem såsom noter, musikaliska termer och symboler samt text. Utifrån
notskriften möjliggörs en meningsskapande process samt tolkning då noterna ges mening när
vi läser, tolkar och spelar dem.
Meningsskapande, enligt Selander och Kress (2010), kan ”förstås som en kreativ handling där
man omskapar redan befintliga representationer” (s.33). Denna kreativa handling, i ett
musikaliskt sammanhang, sker då i form av musicerande och den befintliga representationen
är notskriften ifråga och när det omsätts till klingande musik kan det generera känslor och en
upplevelse av att musiken får liv och därmed vara meningsskapande. Att utifrån ett
multimodalt perspektiv designa sitt lärande innebär även att fler individer ges möjlighet att
lära sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på så sätt skapa individuell
mening. Selander och Kress (2010) använder begreppet didaktisk design, vilket inbegriper;
”... hur man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, och för hur
individen ständigt återskapar (re-designar) information i egna meningsskapande
processer” (s.24). I och med att skapa en variation i val av metoder och verktyg kan
undervisningen anpassas till elevernas/studenternas olika behov. Genom samarbete, i de
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sociala sammanhang som uppstår, och en förbindelse till omvärlden kan inlärningen
effektiviseras då informationen och impulserna kommer från flera håll. Detta är vad Selander
och Kress (2010) benämner som en ytterst viktig faktor i lärandet, samverkan och
kommunikation. Det vill säga, det samarbete där elever/studenter kan dra nytta i sin inlärning
utifrån att lära sig av varandras kunskap och tidigare erfarenheter. Som lärare bör man se detta
som en resurs, just det faktum att relevant information kan hämtas på annat håll, inte bara från
läraren och läromedel i klassrummet.
Att förstå lärande ur ett designteoretiskt perspektiv innebär dels att se hur eleverna designar
sitt lärande efter tillgängliga resurser och dels hur pedagoger designar sin undervisning (eller
designar sin undersökning som i vårt fall). Sättet vi designat denna undersökning på kan ses
på flera plan. Dels genom vår planering av undersökningstillfället, då vi bidragit med
specifika resurser vilket informanterna fått använda, dels då vi har ett arrangemang för
undersökningstillfället som understryker hur informanternas utgångspunkter ser ut för vår
uppgift samt hur vår roll kan/ska se ut i undersökningen.
I vår undersökning kan dels repetitionstillfället dels intervjun, vilka vi redogör närmare för i
metodkapitlet, förstås som en lärsekvens. Selander och Kress (2010) tar upp design i lärande
och att en lärsekvens kan ses utifrån tre stadier. I första stadiet finns ett syfte vilket pedagogen
grundar hela sin iscensättning från. Hur iscensättningen sätts samman påverkas av
pedagogens men också eleven/elevernas positionering, det vill säga vilka olika sociala
positioner som intas i interaktionen. Vår musikaliska bakgrund har präglats av pop- och
rockgenren, dels genom våra musikutbildningar och dels, vilken musik som tagit störst plats i
våra liv. På så vis positionerar vi oss som musiker i pop- och rockgenren. Vi antar att hur
informanterna positionerar sig kan spegla den musikaliska genretillhörighet som de känner sig
hemma i och därmed resultera i ett förhållandevis homogent förhållningssätt, gentemot
uppgiften. Vid valet av informanter, vilket vi redogör närmare för i metodkapitlet, har vi sökt
efter personer med liknande genrebakgrund, företrädesvis musiker bevandrade i pop- och
rockgenren. Just för att det är genrer vi är bekanta med och för att de två låtarna som skrivits
till undersökningen tillhör nämnda genre. Vi tolkar även positionering som ett sätt att inta
olika roller vilket vi kommer gå närmare in på i nästa avsnitt.
Lärsekvensens andra stadie kallar Selander och Kress (2010) för Första
transformationscykeln, vilket i vårt fall handlar om informanternas arbetsprocess i rummet
fram tills det att ett klingande resultat blir till, en representation av låten. Vilka resurser har
använts samt hur och varför? Hur spelade informanternas rolltagande och positionering roll i
valet och användandet av resurser? Första transformationscykeln innefattar även den design
som informanterna använder sig av i sitt lärande, utifrån givna resurser. Vad gäller lärandets
resurser så inbegriper de; ”redskap, råmaterial, teckenvärldar och symboler som brukas eller
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bearbetas i olika sammanhang” (2010, s.49). De resurser som används i den här
undersökningen vad gäller redskap och råmaterial är informanternas instrument och rummets
ljudanläggning samt noter till låt A och penna och notpapper. Den teckenvärld som används är
de linjer och prickar som utgör den notation informanterna tar del av och de musikaliska
symboler som finns noterade i respektive stämma som behandlar bland annat dynamik,
uttryck och frasering.
Lärsekvensens tredje stadie kallar Selander och Kress (2010) för Andra
transformationscykeln, vilket handlar om bedömning. I en skola skulle det kunna handla om
betygsättning, slutsummering/resultat av en kurs eller ett moment. I vår undersökning handlar
detta om, dels när informanterna själva reflekterar över sin process och sitt resultat i form av
enskilda frågeformulär och en gruppintervju. I vår undersökning tas både gruppens och
individens val av design i beaktning. Design i lärande innefattar även de val en elev gör i
relation till de resurser som finns att tillgå men även i relation till det sociala samspelet
(positionering) i gruppen, vilket leder oss in på rolltyper och grupprocesser i en ensemble.

3.2. Grupprocesser i en ensemble
På området grupprocesser och hur grupper fungerar har det gjorts otaliga studier och
undersökningar men i stort sett alla resultat och teorier pekar åt samma håll, med skillnaden
på hur materialet beskrivs och systematiseras (Johansson, 2005). I Ensembleledning ledarskap i mindre musikgrupper presenterar författaren Leif Johansson sin modell kring
ämnet om olika utvecklingsfaser och processer i en ensemble.
I en ensemble, eller gruppkonstellation rent generellt, är det viktigt att poängtera dynamiken
och det ständigt föränderliga i en grupp och att utvecklingsfaserna i en grupp generellt sett är
samma oavsett vilket yrkesområde det gäller. Det är ständigt en växelverkan mellan
socioemotionell och instrumentell inriktning. Johansson (2005, s.135-179) nämner fem
huvudsakliga utvecklingsfaser i en grupp: Planeringsfasen och inledningsorienteringsfasen,
övergångsfas/konfliktfas, närmandefasen, samarbetsfasen och separationsfasen
I den här undersökningen kommer vi fokusera på samarbetsfasen och vad den innebär i behov
och olika positioneringar. När en grupp tagit sig till den fjärde fasen, samarbetsfasen, innebär
detta att gruppen uppnått ett stödjande och accepterande klimat med en fungerande
normsättning och ett tillåtande kritiskt granskande av gruppens funktionalitet (2005).
Medlemmarna i ensemblen lyssnar på varandra och är villiga att kompromissa, detta med
fokus på att upprätthålla det positiva och stödjande klimat som råder i gruppen. De
individuella målsättningarna justeras så att de överensstämmer med gruppens mål. Ur ett
designteoretiskt perspektiv kan detta förklaras med informanternas gemensamma
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positionering som syftar på vad informanterna riktar sin uppmärksamhet mot samt hur de
förhåller sig till varandra (Selander och Kress, 2010). God kommunikation råder och är en
naturlig följd av det stödjande och positiva klimatet.
Hur deltagarna positionerar sig kan, enligt Johansson (2005), skifta mellan deltagarna i
ensemblen och ”på så sätt ökar flexibiliteten och varje individ får möjlighet att hitta en eller
fler rollfunktioner som känns bra” (Johansson, 2005, s.164).
Dessa rollfunktioner och rolltyper delar Johansson upp i tre kategorier med efterföljande
beskrivningar av de olika rolltyperna (s.164-166);
”Uppgiftsinriktade roller
•

Initiativtagaren - Kommer med förslag och idéer. Utvecklar inte
nödvändigtvis dessa själv utan har mera rollen av att fylla på idébanken och
inspirera till nya grepp

•

Informations-/faktagivaren - Har koll på fakta. Ofta duktig på att planka
och är mest musikaliskt insatt i hur det ska låta och vad de olika
instrumenten ska spela

•

Idéutvecklaren - Samlar upp spontana idéer och tar vid där initiativtagaren
slutar. Har en förmåga att se potentialen i olika förslag och idéer. Utgör ett
bra filter för vad som är genomförbart av de ibland gränslösa visioner som
kan dyka upp. En mycket värdefull roll för gruppen

•

Organisatören - Fixaren som snabbt kan ställa in ljud, se till att demotapen
blir skickad, telefonsamtal ringda och så vidare. Jobbar ofta lite i det dolda.
Ibland förstår inte gruppen vikten av organisatören förrän den dagen han
inte är där

Klimatinriktade roller
•

Inspiratören - Positivt inställd till det mesta. Kan med några meningar
vända stämningen i gruppen. Ofta humoristisk men utan att vara dominant
och söka egen uppmärksamhet som självändamål

•

Jämkaren - Vill klargöra idéer för att komma till konsensus, kan backa och
vara öppen för att ändra den egna åsikten. Till skillnad från harmonisökaren
(inledningsfasen) som ofta drivs av rädsla för konflikter är jämkarens
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önskan att hjälpa och få saker och ting gjorda, vilket förklarar den
flexibilitet som kännetecknar denna roll
•

Dörröppnaren - Hjälper till att hålla kommunikationskanalerna öppna,
hjälper andra att delta, underlättar för dem att bidra

•

Supporten och berömmaren - Är medveten om stämningar och känsloläge i
gruppen och har en förmåga att uttrycka detta. Har en förmåga att avslöja
sina egna känslor på ett icke hotande sätt vilket hjälper gruppen att avvärja
spänningar och hotande konflikter. Rollen liknar inspiratören men är
mindre entusiastisk. Har lätt för att berömma och plocka fram de goda
egenskaperna hos deltagarna

Hindrande roller
•

Avledaren - Byter markant ämne och styr gruppen från det man försöker
arbeta med […]

•

Kritikern - Mer eller mindre alltid missnöjd. Småsaker får honom att bli
gnällig och tycka det går dåligt. Utgår alltid från sin egen prestation när han
uttalar sig om hur det gått vid ett framträdande. Har en tydlig inre rädsla för
att inte räcka till. Har lika svårt att ta emot som att ge beröm”

Dessa sätt att positionera sig kan som sagt skifta mellan deltagarna i ensemblen men
Johansson (2005) menar på att varje deltagare har sin huvuduppgift, en återkommande roll,
antingen klimatinriktad eller uppgiftsinriktad, och även om klimatet i gruppen är bra finns det
alltid risk för de hindrande rollerna.
Samarbetsfasen kräver att uppgifterna och aktiviteterna är utformade på ett sådant sätt att
gruppen ges utrymme och möjlighet att samarbeta. Att hitta underlättande metoder som
främjar samarbete är av yttersta vikt för att ta sig igenom denna fas, säger Johansson (2005).
Han betonar ytterligare digniteten av att upprätta ett accepterande och stödjande klimat i en
ensemble och att detta kan ligga till grund för musikalisk utveckling och positiv attityd;
Ensemblemusicerande ska inte bara erbjuda musikalisk aktivitet, utan
även en gemenskap och atmosfär i vilken människor känner sig
välkomna, accepterade och utmanade att tänka och verka kreativt och
skapande (Johansson, 2005. S.179)
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Johanssons teorier om grupprocesser ser vi som ett komplement till det designteoretiska
perspektivet med tanke på att de båda berör de sociala processer som uppstår i interaktion i en
lärandesituation. På så sätt utgör dessa två perspektiv en grund för oss att stå på för
analysarbetet.

4. Undersökningens design och
genomförande
I detta kapitel beskriver vi kompositionsprocessen av de två låtar vi har skrivit för
undersökningen. Därefter skriver vi hur designen av undersökningen såg ut samt beskrivning
av informanterna. Vi tar även upp våra etiska överväganden.

4.1. Kompositionsprocessen
Vi har valt att komponera två låtar, utifrån pop- och rockgenren, då vi inte ville att ensemblen
skulle ha en tidigare relation till låtmaterialet ifråga. På så sätt skulle alla informanter ha
samma utgångspunkt vad gäller instudering.
Inför det komponerade arbetet bestämdes några grundramar vilket låtarna skulle hålla sig
inom. Dessa ramar skapades för att den musikaliska nivån inte skulle skilja mellan låtarna
samt bidra till en likvärdig tidslängd.
Arbetsnamnen för kompositionerna blev låt A (notläsning) och låt B (gehör). Låt A skulle i
slutändan endast bestå av utskrivet partitur och instrumentens spelstämmor. Låt B skulle
spelas in och existera endast som ljudfil vilket informanterna skulle få ta del av. Formen för
låtarna bygger på den tradition inom populärmusik som är bruklig enligt Johansson (2004).
Vad gäller instrumentsättningen var även den planerad innan låtskrivningen tog fart. Vi ville
få med olika musikaliska aspekter som basfundament, rytmsektion, melodi och ackord;
Trumset - rytmsektion
Bas - basfundament
Gitarr - ackord
Sång - melodi
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Instrumenten skulle utöver sina huvudfunktioner även innehålla andra musikaliska aspekter,
såsom;
Trumset - fills, dynamiska förändringar, synkoper
Bas - melodiska inpass, dynamiska förändringar, melodisk basgång, ”walking-mönster” på
slag ett och tre
Gitarr - melodiska inpass, dynamiska förändringar, rytmiskt komp, solospel
Sång - linjära melodier, dynamiska förändringar, större intervallsprång
Vad gäller notering ville vi följa liknande principer som i notböcker för pop- och rockmusik
såsom Real book, Slick book2 och så vidare. Vi ville förmedla en så pass informationsrik
notbild som möjligt och valde därför att följa den hårdaste formen av styrning, allt utskrivet,
enligt Hjortek och Johansson (1999). I våra noter fanns därför ackord med ackordssymboler,
rytm samt melodi. I de fall specifika läggningar för gitarr noterats, är det med noter i
linjesystem. Vi har valt att notera samtliga instrument i notform samt med ackordssymboler
för gitarr, bas och sång.
Låtarnas slutliga form
Låt A - Without You
Taktart: 4/4
Tonart: A-moll
Form3 : Intro 4, Vers 8, Brygga 4, Refräng 10, Vers 8, Brygga 4, Ref 10 (Se bilaga 1)
Låt B - Varandra
Taktart: 4/4
Tonart: D-dur
Form: Intro 4, Vers 8, Brygga 2, Refräng 8, Mellanspel 4, Vers 8, Brygga 2, Refräng 16,
Texten på låtarna är skriva på två språk, låt A på engelska och låt B på svenska. Låt A går i
moll och använder sig endast av tonförråd efter A harmonisk moll-skala. På så vis har låten en
stark dragning mot tonika (A-moll) med sin dominant (E-dur). Ackorden till skillnad från låt
B har mer färgningar såsom fyrklanger och adderade nonor. Båda låtarna härstammar från den
västerländska populärmusiken vad gäller harmonisering och ackordprogressioner. Detta för att

2

Real book och Slick book är samlingsverk innehållandes noter på låtar i jazz-. soul- och popstil.

3

Siffran representerar antal takter
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underlätta för ensemblen ifråga så att de skulle mötas av familjär harmonik med deras
nuvarande genrebeskrivning i åtanke.
Låt B spelades in i studio och alla instrument förutom sång var pre-sets 4 i
inspelningsprogrammet Logic Pro. Samtliga instrumentstämmor, för både låt A och B, skrevs
i notskrivningsprogrammet Sibelius och MIDI-filer för låt B kopierades till
inspelningsprogrammet Logic Pro.

4.2. Profilbeskrivning av informanterna
När vi sökte informanter visste vi att vi ville använda oss av studenter från en
musikhögskola.Vi var också intresserade av informanter som tidigare spelat tillsammans i
ensemblesammanhang. Med tanke på att det skulle undersökas ville vi uppnå ett bra klimat
för gruppen som möjliggör bra samarbete och god stämning. Via en kontakt på Facebook fick
vi kontakt med fyra individer som var intresserade av att delta i vår undersökning. Vi var
nöjda med dessa fyra intresserade och sökte inte vidare. Värt att nämna är att informanterna
kände varandra sedan tidigare just för att de går i samma klass.
För att kartlägga informanternas musikaliska bakgrund och erfarenheter i ensemblespel,
notläsning och gehörsbaserad inlärning fick de i förväg fylla i ett frågeformulär (Se bilaga 3).
Detta frågeformulär bestod av sammanlagt tjugo frågor. Frågorna 1-10 kretsade kring deras
bakgrund vad gäller tidigare musikalisk utbildning, nuvarande musikverksamhet, erfarenheter
kring notläsning, ensemble och gehör men även vilken eller vilka genres de är mest bekväma
med att spela samt hur deras erfarenhet av att planka låtar ser ut.
Under fråga 8 och 10 fick de möjlighet att på en femgradig skala skatta sin styrka när det
handlar om att läsa noter respektive att spela efter gehör, där 1 motsvarar Inte alls bra och 5,
Väldigt bra. Dessa svar samt deras bakgrund redovisas nedan samt följs upp senare i
resultatkapitlet av deras svar på de övriga 10 frågorna.
De fyra informanterna som utgjort ensemblen i undersökningen är anonyma och kommer
benämnas med sina respektive instrument. Dessa svar ligger till grund för följande
profilbeskrivning:

4

Förprogrammerade ljud som spelas med hjälp av ett klaviatur som är inkopplat till datorn
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Informant 1 - Sångaren
Sångaren har utövat sång i 10 år och studerar i nuläget på Musikhögskola. Denna har tidigare
studerat estetiskt program med inriktning musik på gymnasiet samt kulturskola och
folkhögskola. Genrer som sångaren känner sig bekant med att sjunga är rock och jazz men
känner sig mest bekväm att sjunga pop och musikal. Sångaren har erfarenhet av ensemblespel
i olika sammanhang i skolan samt i symfoniorkester och har läst noter i tolv år. Vad angår
plankning av musik sker detta ibland och då främst till ensemblelektioner och sångelever. När
det kommer till att läsa noter skattar sångaren sig på den femgradiga skalan en fyra när det
gäller sin förmåga att läsa noter och en trea när det gäller att spela på gehör.
Informant 2 - Basisten
Basisten har spelat bas i tolv år och studerar i nuläget på Musikhögskola. Denna har tidigare
undervisats på kulturskola och studerat vid folkhögskola. Basisten svarar också att denna är
bekant med att spela genrer såsom pop, rock, funk, jazz, soul, punk och storband men känner
sig mest hemma inom pop, rock och jazz. Basisten har mest erfarenhet av ensemblespel i
folkhögskola men har även spelat i olika band. Vad angår plankning av musik sker detta inför
olika spelningar och basisten har läst noter i 19 år. När det kommer till att läsa noter skattar
basisten sig på den femgradiga skalan tre och att spela på gehör fyra.
Informant 3 - Gitarristen
Gitarristen har utövat gitarr i nio år och studerar i nuläget på Musikhögskola. Denna har
tidigare studerat estetiskt program på gymnasiet med inriktning musik, samt folkhögskola.
Gitarristen känner sig bekant med genrer såsom pop, rock, soul, funk, jazz och visa men är
mest bekväm i att spela popmusik. Gitarristen beskriver sig själv som ensemblemusiker med
erfarenhet av att spela i band och skolorkester och har läst noter i sex till sju år. När det
kommer till att läsa noter skattar gitarristen sig tre av fem, och att spela på gehör, fem av fem.
Informant 4 - Trummisen
Trummisen har utövat trummor i tio år och studerar i nuläget på Musikhögskola. Denna har
tidigare studerat estetiskt program på gymnasiet med inriktning musik, samt folkhögskola och
kulturskola. Trummisen känner sig bekant med att spela genrer såsom pop, rock, jazz, blues,
reggae, storband, fusion och country men är mest bekväm i rock, pop och jazz. Trummisen
har spelat i olika ensembler genom skolåren och läst noter i tio år. Vad gäller att läsa noter
skattar trummisen sin förmåga till tre av fem, och att spela på gehör, fyra av fem.
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4.3. Iscensättning av undersökning
I det här avsnittet redogör vi för vår iscensättning för undersökningen. Vi beskriver hur
rummet med dess resurser såg ut samt hur vi genomförde undersökningen och hur vår roll såg
ut. Till sist förklarar vi begreppet semistrukturerad gruppintervju och varför vi valde att
använda denna intervjumetod för insamling av empiri.

4.3.1. Rummet och resurser
Rummet (se fig.1), där undersökningen genomfördes, var i instrumentväg utrustat med
trumset, bas- och gitarrförstärkare, PA-system samt ett akustiskt piano. Informanternas fyra
platser placerade vi i kvadratform mot varandra med varsitt notställ framför. På varje notställ
fanns noter till låt A, en penna och ett notpapper. Tre statiska kameror var placerade i rummet.
Två av kamerorna stod närmre informanterna och hade fokus på ensemblen parvis. En kamera
var riktad mot sångaren och gitarristen och den andra mot trummis och basist.
Den tredje kameran placerades för att filma hela ensemblen för att på sätt fånga deras
interagerande med varandra. Vi, som observatörer, var placerade vid ett bord med uppsikt
över hela rummet.

Undersökning - Rummet

Trumset

Gitarr

Sång

Bas

Kamera 1

Kamera 2

Obs
er

vatö

re r

Kamera 3

Figur 1 - Rummet
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Förutom partitur och utskrivna spelstämmor hade informanterna även tillgång till penna,
notpapper, whiteboardtavla samt aux-uppkoppling för uppspel av ljud i rummets högtalare.
Nedan listas de material informanterna fick specifikt för låt A och B.
Resurser för låt A:
- Instrumentstämma på notställ
- Partitur på bordet vid whiteboardtavlan
Resurser för låt B:
- Mp3-fil, som skickades till respektive mailadress hos informanterna under
undersökningstillfället
- Mobiltelefon, med ljudfilen, kopplad till högtalarsystem

4.3.2. Vår roll som observatörer
Den observation vi utförde för undersökningen var vad Patel och Davidson (2011) skulle kalla
för osystematisk eller snarare ostrukturerad. Detta betyder att vår ram för observationen var
rummet och syftet var att inhämta så mycket information som möjligt, utan någon form av
observationsschema som tydliggör vad som skall observeras (2011). Vi delade upp vårt fokus
efter hur våra kameror var placerade. Ena kameran videofilmade trummisen och basisten och
därför hade en av oss mestadels fokus däråt under observationen, likaså för gitarristen och
sångaren.
I tidigt skede i planeringen av undersökningen bestämde vi att vi inte skulle ha en pedagogisk
roll vid undersökningstillfället. Vi ville samtidigt inte ha för begränsande ramar för
informanterna vad gäller resurser. Alla resurser i rummet var välkomna att användas vilket
även innefattade oss observatörer. Vi gjorde det klart för informanterna att vi inte skulle ta
egna initiativ till att interagera med dem när väl undersökningen hade startat. Låtarna skulle
inte läras ut på något sätt från oss men vi kunde vara en hjälpande hand i processen ifall de
ville det. Sammanfattningsvis kan sägas att vi var kända icke deltagande observatörer (Patel
och Davidson, 2011).
Att vara för informanterna känd icke deltagande observatör men ändå i rummet innebär att vår
närvaro kunde rubba informanternas naturliga beteende gentemot en låtinlärningsprocess i
ensembleform, vilket Patel och Davidson (2011, s.100) skriver om:
Hans närvaro kan visserligen komma att påverka individerna så att
deras beteende förändras till att börja med och han bör därför avvakta
med att börja observationerna. I och med att individerna vänjer sig vid
att observatören finns där, kommer deras beteende att återgå till det
vanliga och observationerna kan börja.
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Att inte vara i rummet vid undersökningstillfället var ett alternativ. Detta då informanterna
eventuellt skulle känt mindre press inför situationen. Men vi var även intresserade av att i
realtid uppleva deras process och se över ifall våra tankar stämde överens med senare analys
av empirin. Vad som var viktigast för oss var att få informanterna att känna öppenhet vid val
av resurser. ingenting de skulle göra kunde vara rätt eller fel.

4.3.3. Ensemblespel - genomförande
Efter att informanterna anlänt och sett till att samtliga instrument hade ljud kunde
undersökningen starta. Informationen de fick var att de skulle få jobba med/studera in två
låtar. Låt A efter notläsning och låt B efter gehör. De fick information om material som fanns
till hands samt att instuderingstiden för varje låt var max 45 minuter, vilket vi tyckte var en
rimlig tidslängd för ensemblen att hinna lära sig låtarna på. Vi la återigen tyngd på att vi var
intresserade av inlärningsprocessen, mer än själva resultatet, och att de inte skulle känna
några som helst begränsningar i hur de kunde använda rummet. När informationen gåtts
igenom och ensemblen inte inte hade några frågor startade videoinspelningen och låt A
presenterades för dem.
Nedan listar vi vår planering för undersökningstillfället som ett tidsschema.
11.30-15.30 Ramtid
11:30 - Vi ställer i ordning allting, kameror, möblering, instrument, kolla att det går att spela
upp via ljudsystemet.
12:30 - Ensemblen anländer. Vi måste räkna med att det kommer ta lite tid för ensemblen att
bli startklara. Kontrollera kameravinklar och att informanterna sitter på sådant sätt att de
tydligt syns i bild.
12:37 - Låt A (Without you) Kamerorna sätts igång!
Deras stämmor finns på respektive notställ tillsammans med varsin penna
Partitur finns på bordet
Vi säger till när det är dags att gå vidare till låt B
Fredrik observerar särskilt hur trummisen och gitarristen agerar och Benjamin observerar
särskilt hur sångaren och basisten agerar.
13:15 - Slut på tid! Ensemble svarar på fråga 12 i frågeformuläret; ”Hur tog du dig an låt A?”
Under tiden de svarar skickar vi ljudfil på låt B till deras respektive studentmail.
13:20 - Ensemblen får börja jobba med Låt B (Varandra)
14:00 - Slut på tid! Ensemble svarar på fråga 13 i frågeformuläret; ”Hur tog du dig an låt B?”,
samt resterande frågor i formuläret.
14:10 - Gruppintervju.
15:00 - Undersökning avslutas med fika.
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4.3.4. Semistrukturerad gruppintervju
Efter ensemblemomentet och att de svarat på de sista frågorna i frågeformuläret genomförde
vi en kvalitativ intervju med informanterna. Begreppet kvalitativ tar avstamp i att ”upptäcka
och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den intervjuades
livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel och Davidsson, 2011, s.82). I vårt fall
är det informanternas upplevelse och agerande utifrån att lära sig en låt på gehör respektive
notläsning, som vi vill identifiera.
Utgångspunkten i en kvalitativ forskningsintervju kan innehålla en låg grad av strukturering,
vilket innebär att intervjupersonerna, i frågeställningarna, ges utrymme att svara med egna ord
(Patel och Davidsson, 2011). Att ställa frågorna i en bestämd ordning innebär en hög grad av
standardisering och om intervjuaren väljer att ställa frågorna i den ordning som passar bäst
utifrån tillfället så är det istället en låg grad av standardisering. Dessa två begrepp,
strukturering och standardisering, kan föra med sig olika tolkningar då det ”föreligger vissa
otydligheter i språkbruket kopplat till kvalitativa intervjuer” (2011, s.81). Författarna Patel
och Davidsson nämner begreppet semistrukturerade intervjuer, som är ett begrepp flera andra
författare använder sig av. Detta begrepp grundar sig i utgångspunkten att få intervjun att mer
likna ett samtal, fast med givna teman och frågeställningar som grund. Intervjupersonerna har
i detta fall stor frihet att utforma sina svar och tillsammans med intervjuaren som medskapare
kan de bygga upp ett meningsfullt samtal med det studerade fenomenet i fokus (Patel och
Davidsson, 2011). Detta var något vi eftersträvade i vår intervju, just att få till ett samtal kring
de frågor vi formulerat.
Valet av att genomföra gruppintervju, istället för individuella intervjuer med varje informant,
grundar sig i interaktion och samtal. Trost (1997) menar att gruppintervjuer kan leda till större
insikt hos varje individ samt lättare kan ge uppslag och idéer som kan ligga till grund för
förbättringspotential inom det studerade området. Deltagarna i gruppen ges möjlighet att
bygga vidare på varandras argument och idéer. Dock menar Trost på att det kan finnas vissa
komplikationer med gruppintervjuer då det finns risk för att de tystlåtna i gruppen kan bli
verbalt överkörda av de talföra och på så sätt kan detta generera en otrygg atmosfär. Trost
(1997) tar upp begreppet social styrning, (från engelskans social control), och med detta
menar Trost att gruppbeteende och grupprocess ofta anförs av denna sociala kontroll vilket
kan leda till att gruppen uttrycker synpunkter eller påvisar beteenden som egentligen ingen av
gruppmedlemmarna sympatiserar med. Ett annat problem som kan dyka upp är mängden av
intryck och data som måste samlas in och bearbetas. Beroende på gruppens storlek kan det för
intervjuaren bli övermäktigt att hålla reda på vad som sägs och av vem det sägs, kroppsspråk,
grimaser och gester. Han anser att högst antal deltagare i en gruppintervju, för att den ska vara
givande för resultatet, är fem deltagare. I vårt fall kom gruppen att bestå av fyra deltagare och
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då vi vid tillfället var två intervjuare, samt filmade hela intervjun, vågar vi påstå att vi täckte
upp för dessa potentiella problem som kan uppstå. Frågorna som ställdes under intervjun (se
bilaga 4) kretsade kring ensemblens genomförande för låt A och B samt övergripande frågor
om undersökningen och våra forskningsfrågor. Intervjun som helhet varade i ungefär 45
minuter och därefter ville vi avsluta med fika för att tacka informanterna för att de tagit sig tid
att medverka i vår undersökning.

4.5. Etiska överväganden
Informanterna fick läsa igenom ett kontrakt (bilaga 4) och skriva under en vecka innan
undersökningstillfället. Kontraktet beskrev att rummet, i vilket undersökningen skulle ske,
skulle dokumenteras med ljud och filminspelning. Informanterna fick också läsa sig till vilka
som skulle få ta del av denna videodokumentation; Benjamin Karlsson, Fredrik Miller,
handledare och eventuellt examinator ifall denna kräver det. Eftersom informanternas process
skulle analyseras var deras anonymitet viktig. Såhär står det i Vetenskapsrådets regler och råd
om god forskningssed:
Forskning med video kan inkräkta på individers privatliv och integritet
eftersom individer kan identifieras. Videoinspelning bör därför endast
användas när man inte skulle kunna uppnå samma resultat med hjälp
av andra datainsamlingsmetoder. Exempelvis kan maskerade stillbilder
användas i stället för video om det inte är viktigt att studera personens
rörelser, mimik eller interaktion/kommunikation. (God forskningssed
Vetenskapsrådet, 2017, s.27))

I det informerade samtycket finns även information om att informanterna kan dra tillbaka sin
medverkan i studien. Såhär skriver Vetenskapsrådet om detta:
Precis som vid annan forskning ska videoinspelningen föregås av en
utförlig information och ett efterföljande samtycke. Denna information
bör beskriva vilket syfte forskningen har och betona att det är frivilligt
att delta. De som tillfrågas om att delta ska också få upplysning om
exakt vad forskaren avser att analysera i videoinspelningen…(God
forskningssed Vetenskapsrådet 2017, s.27)

Att vara med i en undersökning samt bli dokumenterad kan vara en laddad upplevelse och det
har vi haft i åtanke. Det faktum att vi var på plats i rummet påverkade informanternas aktioner
vilket vi kommer nämna senare i resultatkapitlet.

34

4.6. Analys av empiri
Hur vi analyserade allt material kan delas in i tre steg: Analys av video, analys av
transkriberad gruppintervju samt analys av frågeformulär. Detta skedde genom så kallad
kvalitativ bearbetning (Patel och Davidson, 2003). Det kvalitativa bestod i att vi gjorde en
löpande analys av empirin. När vi tyckte till om något, skrev vi ned de kommentarerna till
senare analys. Analysens sista steg går efter Patel och Davidson (2003);
Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från
intervjuer eller observationsanteckningar varvas med egna
kommentarer och tolkningar. (2003, s.120)

4.6.1. Analys av gruppintervju och frågeformulär
Videomaterialet från gruppintervjun delade vi upp så att var och en av oss fick drygt 23
minuter var att transkribera. Vi transkriberade allt som sades med undantag för visst talspråk,
gester, kroppsspråk, mimik, pauser som vi ej fann relevanta för vårt resultat. Den
transkribering som utgjorde gruppintervjun skrevs om i löpande text med utryckta citat från
informanterna som vi uppfattade som särskilt betydelsefulla för undersökningsområdet.
Denna text bestod också av svar från frågeformuläret, då formulärets sista tio frågor berörde i
princip de frågor som ställts under gruppintervjun. Dock ville vi ge informanterna en chans att
uttrycka sig individuellt om det fanns något de helst inte ville yttra inför resten av ensemblen.
Analysen kretsade sedan kring att hitta nyckelord i citat samt likheter och skillnader i
informanternas svar. Allt som vi kunde tolka hade bäring för att kunna svara på studiens syfte
och frågor var viktigt att få med.

4.6.2. Analys av video
Då vi hade tre olika kameravinklar valde vi att dela upp transkriberingen sinsemellan.
Benjamin tog hand om videomaterial från kamera 1, det vill säga den som var riktad mot
basisten och trummisen, och Fredrik omhändertog materialet från kamera 2, som var riktad
mot gitarristen och sångaren.
Innehållet i videomaterialet bearbetades sedan efter fyra olika steg utifrån att sakligt beskriva
händelserna, därefter leta efter informanternas olika sätt att designa sitt lärande, både
skillnader och likheter. Vi tittade också efter återkommande rolltyper/positioneringar hos
informanterna.
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Steg 1:
Videon transkriberades grundligt och vi noterade allt som skedde i en tabell som var indelad i
sju kolumner. Första kolumnen var ”Tid”, där vi angav en tidsangivelse när något hände i
videon så vi lätt kunde hitta tillbaka till dessa specifika händelser. Varje informant hade sedan
varsin kolumn där vi kunde skriva ned vad som skedde för respektive informant samt deras
olika kommentarer och ordval. En kolumn döpte vi till ”Grupp”, där vi angav händelser för
gruppen när de gjorde saker tillsammans. I den sista kolumnen, ”Kommentar”, tog vi oss
utrymme att skriva ned tankar som uppstod när vi tittade på videon.
Steg 2:
Vi studerade och noterade händelser som var avgörande för gruppens eller individens
inlärning och broderade ut våra egna tankar och reflektioner samt ställde vissa
frågeställningar gentemot ensemblens och individens agerande.
Steg 3:
Nu skrev vi återigen in händelserna i tabellformat, men denna gång skedde detta i två
parallella tidslinjer för respektive låt. Nu hade vi ett mer övergripande perspektiv och försökte
endast notera de händelser som var av vikt och kunde fungera som ett bra diskussionsmaterial
men även det som kunde kopplas till tidigare forskning och den litteratur vi valt som underlag
för bakgrunden. Återigen ville vi också notera vad som skiljde informanterna åt i valet av
design för att lära sig låtarna och även detta skrevs ned i två kolumner, skillnader och likheter.
Steg 4:
Slutligen sammanfattade vi all empiri med två huvudrubriker; ”Ensemblens design” och
”Individuell design”. De beskrivningar och tolkningar vi nu hade utgjorde en grund för nästa
steg i analysen och för det tog vi särskilt hjälp av Johanssons rolltyper (2005).

4.6.3. Rolltyper och tematik
Efter insamling och analys av empiri har vi kommit fram till återkommande tematik i form av
rolltyper och tillvägagångssätt för val av design. Dessa kan appliceras på individerna likväl
som på ensemblen. Den tematik vi valt att använda oss av bygger på en regelbundhet i det
material vi bearbetat, just det faktum att vi kunnat se dessa rolltyper och tillvägagångssätt
under flera tillfällen, ibland hos en och samma informant men ibland ett stringens vad gäller
rolltagande och val av design. Vi har också valt ut de olika rolltyperna med fokus på när dessa
var betydande för ensemblens repetitionsprocess, så kallade uppgiftsinriktade roller
(Johansson, 2005).
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Innan analysen presenteras i sin helhet väljer vi att förklara och definiera vår tematik och de
olika rolltyperna. Noterbart är att vi blandar egen tematik tillsammans med en del som tagits
upp i bakgrunden och som känns relevant för sammanhanget. Vi har bland annat använt oss
av Sides (u.å.) och Green (2014) som ett komplement till Johansson (2005) samt till våra egna
formuleringar och beskrivningar:
Initiativtagaren: Enligt Johanssons (2005) definition, är initiativtagaren den som får saker och
ting att hända. Detta tydliggörs av initiativtagarens olika förslag på hur repetitionen kan fortgå
och med idéer och tankar på hur oklarheter i stämmor kan tas om hand. Rolltypen definieras
av ett tydligt driv framåt under repetitionen och kan i vissa fall ses som en typ av ledarroll.
Informations-/faktagivaren: Denna roll utkristalliseras i form av ett övergripande musikaliskt
perspektiv på övriga medmusikanter i en ensemble. Enligt Johanssons definition är denna
rolltyp även duktig på att planka och insatt i hur övriga instrument ska spela.
Organisatören: Denna roll har ett praktiskt ansvar i ensemblerummet och ser till så att bland
annat PA och sångmick har tillräckligt med volym för att kunna balanseras med övriga
instrumentalister.
Den instuderande: Även denna ensembleroll går att härleda till avsnittet om Grupprocesser i
en ensemble, baserat på Johansson (2005). Den instuderande väljer vi att beskriva som en roll
baserat på uttrycket; ”tänka först, handla sedan”. Johansson beskriver denna typ som
Informations-/faktagivaren, det vill säga, den i ensemblen som är mest musikaliskt insatt i hur
de andra medmusikantera ska spela. Den instuderande är en aktiv lyssnare och uppmärksam
på notbilden. Ett tillvägagångssätt som Green (2014) skulle beskriva som The Theoretical
style.
Den utövande: En som använder sig av denna inlärningsmetod, enligt vår definition, prövar
sig fram på sitt instrument vid inlärning. Spelet är alltid i fokus och det gör inte så mycket om
du spelar fel. Påminner om Greens (2014) The Impulsive Style. Metoden går ut på att, om och
om igen, spela det som ska läras in. Det som låter rätt sparas och det som låter fel kastas och
omprövas. Den utövande känner sig bekväm med att spela och upprepa sekvenser. Metoden
passar bra vid inlärning av kortare musikaliska fraser som är lättare att minnas, exempelvis en
melodi.
Den observerande: Rolltypen; Den observerande, väljer vi att definiera som den som tar ett
steg tillbaka under repetitionen och lämnar plats åt övriga medmusikanter. Ett förhållandevis
inaktivt rolltagande vad gäller det egna musicerandet. Det positiva med denna roll kan vara
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när övriga medlemmar jobbar med en musikalisk del i låten som inte kräver hela ensemblens
uppmärksamhet, exempelvis ett ackord eller melodi.
Rösten som resurs: När du använder rösten som resurs för inlärning förkroppsligar du
musiken, vilket sätter sig djupare i medvetandet (Sides, u.å). Med hjälp av hörseln får du en
utomkroppslig bekräftelse på vad som befinner sig i huvudet och du kommer ihåg melodin
längre, vilket enligt oss är en viktig del i inlärningsprocessen. Metoden är enkel att ta till då
de flesta har sin röst att tillgå vid alla situationer och detta lämpar sig till alla typer av
instrumentalister, inte bara sångare.
Stop and Go method: Denna strategi bygger på Sides (u.å) beskrivning av en
plankningprocess som bygger på att lyssna på en låt och bryta upp den i sektioner. Detta
grundar sig i att långsamt bygga upp en harmonisk och melodisk förståelse för låten ifråga.
Även Greens (2014) The Practical style tar sig i uttryck på liknande sätt, att bryta ned låten i
olika komponenter.
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5. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. I avsnittet 5.1 redovisar vi i tabellform
förloppet av deltagarnas process. I avsnitten som följer, 5.2, redovisas resultatet från intervjun
med deltagarna samt det frågeformulär som informanterna fick svara på.
Resultaten från 5.1 och 5.2 sammanställs och sammanfattas i kapitlets sista del, 5.3.

5.1. Ensemblens design
För att beskriva informanternas process när de skulle lära sig en låt efter noter, Låt A och
därefter en låt på gehör, Låt B, har vi valt att presentera förloppet i intervaller om fem
minuter. Vänstra spalten beskriver förloppet och den högra beskriver vår analys av
händelserna.
Tabell 1 - Ensemblens design för låt A.

00:00

Låt A

Analys

1. Får noter och studerar dem.

Basisten väljer även att ta partitur vilket
denna är ensam om.

2. Gitarristen känner på låtens olika delar. Trummisen;
”bara att köra” och frågar hur melodin ser ut för
sångaren, varpå gitarristen gör en gest mot pianot.
Sångaren säger ”om ni bara kör så testar jag
melodin” (går till pianot och spelar versmelodi).
Basisten studerar partitur.

Trummisen agerar Initiativtagare.
Två andra rolltyper utkristalliseras i form av
Den utövande gitarristen, som genast börjar
spela på sin stämma. Basisten iklär sig rollen
som Den instuderande då denna läser in sig
på dels sin egen stämma, dels
medmusikanternas stämmor.

3. Gitarristen redo att spela låten, trummisen
kontrollerar tempo och visar för gruppen. Basisten
börjar känna på sin stämma. Trummisen börjar för sig
själv sjunga olika rytmer och markeringar ur sin
stämma. Denna vill sedan spela från A-delen med
kompet för att ”bena ut”. Kompet spelar A-delen.
Sångaren spelar melodi på pianot och nynnar till.

Ensemblen delar upp sig och repeterar komp
och sång för sig. Denna strategi, att dela in
sig i mindre grupper, är återkommande under
låt A.
Trummisen agerar återigen Initiativtagare då
denna vill ”bena ut kompet” och spela från Adelen.

4. Trummisen frågar om det fanns några oklarheter,
basisten vill ”dra igenom en gång till”. Ensemblen
spelar A-delen. Efter detta börjar alla öva sina
stämmor individuellt. Gitarristen, sångaren och
trummisen sjunger sina stämmor. Basisten börjar
sjunga sångmelodin när denna studerar partituret.

Här framträder ett individuellt arbete med
stämmorna och där alla på något vis använder
sin Röst som resurs vid inlärningsprocessen.
Det faktum att basisten frångår sin egen
stämma och börjar sjunga sångmelodin är
intressant. Kanske är det så att denna
upplever att egen övning på stämman inte
behövs, då den visade sig vara hyfsat enkel,
eller så visar sig här återigen ett rolltagande
som Den instuderande men även som
Informations-/faktagivaren. Basisten verkar
vilja ha ett övergripande öga på de övriga
stämmorna och ett större musikaliskt
perspektiv utöver den egna stämman.
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05:00

10:00

15:00

5. Gitarristen föreslår att spela från intro till och med
B-del vilket ensemblen gör. Sångaren övar enskilt
med kompet men nu med text. Trummisen avbryter
efter B-del, men gitarristen och basisten fortsätter en
dryg takt in på refrängen.

Ensemblen repeterar sektionsvis och pusslar
ihop del för del i låten. Trummisen, som
tidigare agerat Initiativtagare, iklär sig nu
rollen som någon form av avslutare då denna
avbryter ensemblen när de kommit fram till
refräng. Det verkar dock som att gitarristen
och basisten är sugna på att gå vidare in i
refräng men så blir ej fallet och de har hittills
inte känt på låtens refräng.
6. Kompet pratar kring dynamiska beteckningar som De spelar från refräng till låtens slut.
finns i stämmorna. Gitarristen kommer med en tanke Gitarristen agerar här Initiativtagare när
angående form, att C-del (refrängen) är sex takter och denna föreslår idén. Ensemblen går in i någon
sen börjar introt igen. Kompet spelar sen C-delen till form av Theoretical style, då de dels pratar
låtens slut.
om dynamiken i låt A dels att gitarristen
förenklar hur de kan se på formen i refrängen
och är då en form av Informationsgivare.
Efter genomdrag, från refräng till låtens slut,
är dynamiken mer framträdande men de har
fortfarande inte spelat låten i sin helhet.
7. Gitarristen till sångaren; ”hur känner du där
Här inbjuds sångaren till resten av ensemblen
borta?”. Sångaren ansluter till kompet. Trummisen
för att spela låten i sin helhet för första
frågar om volymen är bra på micken. Sångaren prövar gången. Det är gitarristen (Initiativtagare)
lite ljud i micken varpå gitarristen höjer volymen.
som hör med sångaren om det känns okej för
Ensemblen spelar låten i sin helhet för första gången. denna att ansluta. Därefter agerar både
trummisen och gitarristen Organisatörer då
de frågar om volym på sångmick som sedan
korrigeras av gitarristen.
8. Sångaren påpekar svårigheter med rytmer i B-del. Här uppstår det komplikationer i melodi och
Gitarristen får ta del av sångstämman och hjälper till rytm för sångaren som gitarristen ålägger sig
med rytmen. Basisten påpekar toner sångaren tar som att hjälpa till med. De övar tillsammans och
inte stämmer överens med den noterade melodin i
vid en tidpunkt kliver basisten in med ett
partituret. Trummisen är ej delaktig i detta segment
korrigerande anslag. Tack vare dennas
instuderande roll i att lära sig sångmelodin
har denna upptäckt att sångarens melodi och
den noterade melodin ej stämmer överens.
Trummisen observerar vad som händer i
rummet men är ej delaktig.
9. Ensemblen vampar nu B-del två gånger, där den
Ensemblens design är tydlig för hur de löser
svåra passagen ingår. Gitarristen spelar sångmelodin sångarens svårigheter med melodin. De
och är riktad mot sångaren. Kompet spelar svagare.
vampar B-del och lyfter fram melodin i
B-delen repeteras ännu en gång.
ljudbilden med hjälp av gitarristen som spelar
den. Kompet spelar samtidigt svagare och ger
möjlighet för sångaren att sjunga melodin
med gitarrens stöttning.
10. Ensemblen tar låten från början till slut. Sångaren Här påpekar sångaren ytterligare svårigheter
påpekar svårigheter med refrängen och trummisen
med melodin och trummisen tar initiativ och
föreslår då att bara gitarrist och sångare kör
med ett lösningsorienterat anslag kommer
tillsammans i refrängen.
denna med förslag att gitarristen och
sångaren borde repetera detta på egen hand.
11. Basisten är delaktig när denna läser med i noterna
när gitarristen och sångaren repar.

20:00

Sångaren och gitarristen fortsätter sitt
gemensamma arbete med basisten på ett
aktivt observerande hörn. Trummisen åtar sig
återigen en inaktiv observerande roll när
denna hamnar i bakgrunden.
12. Basisten påpekar vissa toner som sångaren sjunger Sångaren konkretiserar för sig själv tonerna
fel i takt 21 och spelar tonerna på basen. Sångaren
med att prata kring treklang i Em.
inser att det är en treklang i Em.
Här använder sig sångaren av en Theoretical
style för att ringa in ett problemområde i
melodin.

40

25:00

13. Ensemblen repar en refräng tillsammans.
Gitarristen frågar om de ska ”köra hela igen då?”.
Sångaren säger; “det var nog inte helt rätt men vi
provar”. Ensemblen spelar låten från början och
avbryter i mellanspelet.
14. Sångaren och gitarristen går tillsammans igenom
melodi i refrängen. Ensemblen spelar refrängen
där gitarristen spelar melodin med sång. Sångaren
frågar ensemblen om de ska spela ifrån början.
Gitarristen frågar; ”känns det lugnt”. Sångaren svarar
”lite”. Sångaren frågar ensemblen; ”är det nått ställe ni
känner..?”. Trummisen föreslår att vampa refrängen
(3ggr). Ensemblen spelar refräng och gitarristen
spelar med i melodin två första gångerna för att
lämna över till sångaren den tredje gången.
Trummisen kontrollerar tempo och därefter spelar
ensemblen låten i sin helhet för sista gången.

Här får vi intrycket av att ensemblen vill
avrunda repetitionsarbetet för låt A. Detta
trots att det fortfarande finns oklarheter hos
sångaren.

Tabell 2 - Ensemblens design för låt B

Låt B
00:00

05:00

Analys

1. Trummisen föreslår att tillsammans lyssna på låten. Trummisen agerar Initiativtagare när denna
kommer denna med förslag till ensemblen att
tillsammans lyssna.
2. Gitarristen prövar, under genomlyssningen, ackord Den utövande gitarristen, som genast börjar
och sångaren nynnar melodi.
spela på sin stämma. Även sångaren som
börjar nynna med i melodin.
3. Trummisen föreslår därefter ett enskilt
plankningsarbete för var och en. Trummisen skriver
ned form och markeringar. Basisten lyssnar, pausar,
spelar och skriver i sin låtskiss.

Här agerar trummisen återigen Initiativtagare
då denna föreslår ett individuellt
plankningsarbete där alla lyssnar enskilt på
låten i sina hörlurar. Basisten verkar använda
sig av en Stop and go-method, vilket innebär
en process av att lyssna, pausa och spela.

4. Gitarristen börjar spela och planka melodi i introt.
Sångaren skriver ned text samt noterar när melodin
går upp och ned.

Sångaren inriktar sig på att skriva ned
sångtext samt en typ av design som innebär
att notera med hjälp av pilar när melodin går
upp respektive ner.

5. Trummisen lyssnar och skriver kompskiss.
Använder ej metronom.

Här ser vi att trummisen fokuserat jobbar
med att skriva ned låt B och vi noterar att
denna ej tar ut det exakta tempot, vilket
kanske för trummisen känns överflödigt då
denna precis har hört låten.

6. Basisten lyssnar, sjunger rytmer och skriver i
notblad. Gitarristen lyssnar, spolar tillbaka och spelar
till. Skriver ned form, melodi och ackord. Spelar lite
luftgitarr för att befästa rytmen.

Här, som vi nämnt tidigare, ägnar sig
gitarristen åt Stop and go-plankning och
tillsammans med basisten är de båda
fokuserade på att befästa sin stämma i
kroppen med hjälp av sång, i basistens fall,
och gitarristen användander sig av ”luftgitarrspel” för att att befästa rytmen i kroppen.
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10:00

7. Sångaren nynnar med i melodi.

Nynnar för att befästa melodin i kroppen.

8. Gitarristen frågar basisten om en rytm i refräng.
Basisten svarar med att spela den takten och
gitarristen frågar om de ska spela den tillsammans.

Här bryts tystnaden under det individuella
plankningsarbetet. Gitarristen har då
funderingar som denna delar med basisten.
Här ser vi ett mer konstnärligt arrangemangsarbete jämfört med låt A.
Spelar låten i sin helhet och bryter ej upp i
sektioner som i låt A.

9. Ensemblen spelar låten från början till slut.

15:00

20:00

10. Efter genomspelningen noterar trummisen att var
fjärde takt i vers och refräng innehåller en gemensam
markering. De lyssnar tillsammans på de två sista
takterna i låten. Sångaren sitter för sig själv och
känner på melodi och text samtidigt som kompet har
sitt samtal om markeringar.

Här upptäcker trummisen en gemensam
markering i kompet vilket leder till att de
tillsammans lyssnar på den passagen.
Sångaren är ej delaktig men ändå aktiv i att
lära sig sin stämma för sig själv. Här bygger
sångarens design på upprepning för att
befästa melodi och text djupare. Sångaren
hade kunnat gå in i en observerande roll men
väljer att fokusera på sin stämma.

11. Trummisen frågar; ”var det nåt någon tänkte på?”.
Gitarristen svarar nej. Ensemblen spelar låten från
början till slut för andra gången. Gitarristen tittar upp
mer på de andra ensemblemedlemmarna.

Trummisen tar sig an en roll som dörröppnare
och vill släppa in ensemblens tankar och
åsikter. Denna är mån om att alla i ensemblen
ska få komma till tals. De spelar igenom låten
och gitarristen söker då en visuell interaktion
som inte bemöts hos övriga i ensemblen, vad
vi kan se.

12. Efter andra genomspelningen lyssnar de
tillsammans på sista refrängen. Basisten sjunger och
klappar rytm.

Här når ensemblen fram med repetitionen
genom musikteoretiska samtal och att lyssna
på delar av låten. Därefter anser de sig vara
klara med låt B.
Här är det intressant vad gäller jämförelse
med låt A. Vi noterar här att tempot varit
viktigare för arbetet med låt A, motsvarande
för låt B. Fram till slutet av repetitionen, då
de lyssnar på låtens refräng, har tempot varit
lägre än originaltempot.

13. De pratar om fjärde takten i versen och sedan
spelar de igenom en sista gång.

5.2. Individuell design for lärande
Nedan presenterar vi en tabell som visar likheter och skillnader i informanternas process att
jobba efter noter eller klingande exempel. Tabellen har fyra spalter där informanten
presenteras längst till vänster. De två spalterna i mitten sammanfattar utvalda skillnader
mellan låtarna och den högra spalten visar på likheter i deras val av design. Det urval som
gjorts, angående informanternas design, bygger på det faktum att designen ifråga var
återkommande i undersökningen och var lätt för oss att upptäcka.
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Tabell 3 - Individuell design för låt A och B.

Trummis:

Låt A (notläsning)

Låt B (gehör)

Låt A och B

Kontrollerar tempo på
metronom

Kontrollerar ej tempo

Är initiativtagare

Mer aktiv på sitt instrument
vid inlärning

Har inget behov av att öva Fokus på noter (låt A) och
på sitt instrument
sin egen skiss (låt B)

Använder rösten vid inlärning Använder inte alls rösten
(sjunger markeringar och
rytmer)

Basist:

Gitarrist:

Sångare:

Mer intresserad av
Mer fokuserad på sin egen
sångmelodi och att sångaren stämma. Lämnar sångaren
tar rätt toner. Mer pedagogisk
roll åt sångaren

Får helhetsbild av låt när
denna använder partitur
på låt A och får lyssna på
låt B

Använder inte rösten vid
inlärning, läser noterna

Använder rösten vid
inlärning.

Fokus på noter (A) och
sin egna skiss, men
släpper skiss mer och mer
(B)

Mer delaktig i gruppens
inlärningsprocess

Mindre delaktig i
gruppens
inlärningsprocess

Spelar det som står noterat

Tar sig större konstnärlig
frihet

Vill släppa noter och skiss
för att titta upp mot
ensemblen

Pratar om den musikaliska
uppbyggnaden i låten

Pratar ingenting om den
musikaliska
uppbyggnaden

Vill lyfta fram
sångmelodin och fokus på
sångaren

Mer delaktig i gruppens
inlärningsprocess än i låt B

Mindre delaktig i
gruppens
inlärningsprocess som i
låt A

Använder rösten vid
inlärning.

Använder inte rösten vid
inlärning

Använder sig av piano för att Använder sig inte av
lära sig melodi
piano

Nynnar med i melodi

Tar hjälp av medmusikanter
vid inlärning

Tar inte hjälp av någon

Delaktig i
inlärningsprocessen och
repetitionen

Repeterar bit för bit

Repeterar i sin helhet

Texten hamnar i andra hand,
mer fokus på melodin

Texten kommer fram mer
i musicerandet

Mer beroende av resten av
ensemblen

Mer självständig
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5.3. Gruppintervju och frågeformulär
Efter undersökningen med ensemblen genomfördes det en semistrukturerad gruppintervju
med samtliga informanter. Denna intervju anknöt till såväl ensembleprocessen som till de
sista tio frågorna i frågeformuläret som informanterna svarat på. Dessa tio frågor kretsade
kring undersökningen och hur informanterna tog sig an låtarna samt lite övergripande hur de
kände av att vara en del av en undersökning.
Intervjun var uppdelad i tre sektioner med olika frågeställningar (se bilaga 4) och dessa
frågeställningar fungerade som ett fundament för samtal och reflektion;
- Genomförande låt A
- Genomförande låt B
- Övergripande frågor
Det som följer är en sammanställning av vår intervju med ensemblen, inkorporerat med deras
individuella svar från frågeformuläret samt våra iakttagelser från observationen av
ensemblesituationerna.

5.3.1. Att lära sig en låt utifrån notskrift
Vad gäller att lära sig en låt utifrån noter varierade det mellan instrumentalisterna i både
tillvägagångssätt samt hur de förhöll sig till den givna notskriften. För trummisen fungerar
notskriften som ett ramverk som hjälper till att förstå hur låtens form är uppbyggd med vers,
brygga, refräng och så vidare. Trummisen tittar i första hand på hur låten är uppbyggd samt
om det finns markeringar eller ”breaks” att ta hänsyn till. Trummisen påpekar även att det,
enligt denna, är ”soundet” och ”känslan” i låten som avgör vilket fill som passar in. Hur vissa
”fills” är uppbyggda verkar inte vara så viktigt, så länge man gör ett ”fill”;
…och sen om det kommer… markering och sen något fill som är
utskrivet… då brukar jag tänka att bara jag spelar samma notvärde.
Det är inte så viktigt om jag slår på den pukan. (Trummisen)

Det uppenbarades dock under intervjun att ensemblen, med tanke på den situation de befann
sig i, tog noterna på större allvar än de hade gjort i ett annat sammanhang. De uttryckte att de
var mer noggranna eftersom de var en del av en undersökning;
… det blir en sådan seriös och allvarligt fokus på det man ska göra,
jämfört med om man kanske kommit in i en ensemble… då kan man
testa lite men nu kändes det som att… nu gör vi det som står.
(Gitarristen)
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Detta bekräftas också av observationen, det faktum att informanterna hade ett otvivelaktigt
fokus på sina noter under i princip hela undersökningen.
När frågan dök upp om huruvida det är ”okej” att gå utanför notbilden och om det fanns
tillfällen i låten då det på ett individuellt plan hade känts mer naturligt att spela något annat
svarade basisten såhär;
Ja det fanns sådana ställen…I respekt för arrangören så vill jag ju följa
notbilden… men vissa grejer vill man ju göra annorlunda.

Det fanns även tillfällen där notbilden störde det musikaliska hantverket mer än det hjälpte.
Trummisen menade att i vissa fall stämde inte notbilden överens med hur de egna impulserna
såg ut och att man då tvingas spela på ett sätt man inte gjort annars och på så vis förlorade
känslan för låten. Det var flera som uttryckte samma åsikt, att det musikaliska hantverket
hamnade i andra hand när de skulle spela första låten efter noter. Gitarristen beskrev detta som
”autopilot-läsning” och att fokus hamnar på att spela rätt, istället för att musicera. Gitarristen
beskrev även den första låten som mer statisk i jämförelse med den andra låten som de lärde
sig på gehör. Detta bekräftas också av observationen då vi uppfattade en större konstnärlig
frihet och spelglädje hos både gitarristen och sångaren i låt B. Det tydliggjordes av att vi såg
en mer lekfull framtoning i musiken och att de rent dynamiskt tog mer plats och verkade mer
avslappnade.
När sångaren tog sig an den första låten stod det klart att behovet av ett klingande instrument
var av betydelse eftersom sång är ett gehörsbaserat instrument som i det här fallet krävde en
referensram i form av piano. Skulle man besitta ett absolut gehör skulle det vara skillnad
naturligtvis men i det här fallet uttryckte sångaren att det var nödvändigt att isolera sig vid
pianot den första tiden för att kunna lära sig sångmelodin;
…i början på första låten så gick ju jag iväg… det är det som är det
svåra i sång när man ska göra det direkt ifrån noter för man behöver ett
annat instrument… iallafall jag. (Sångaren)

När det kommer till att släppa blicken från notbilden rådde det delade meningar kring detta.
Basisten ansåg att med tanke på att låt A rimmade väl med en genre denna var bekant med var
det lättare att efter ett tag släppa notbilden. Noterbart är att vi som observatörer inte kunde se
någon nämnvärd aktiv kommunikation med övriga i ensemblen men därmed inte sagt att
basisten kände frihet från notbilden. Fokus, vad vi såg, låg fortfarande på noterna men att
”släppa notbilden” behöver inte betyda att släppa blicken ifrån notbilden.
Att släppa notbilden var ej aktuellt i sångarens fall som menade att det är svårare att lära sig
en låt utantill efter noter (prima vista), till skillnad från att göra det efter gehör. Vid
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gehörsbaserad inlärning har man redan låten i huvudet, en inomkroppslig upplevelse till
skillnad från en utomkroppslig upplevelse, som notbilden i det här fallet får representera. Vad
gällde låt B hade sångaren fortfarande en fast blick på sin egen stämma men i det här fallet
tolkar vi det som att den ändå satt sig djupare men att notpappret fungerade som en trygghet.
Gitarristen stämde in och påpekade att på en gitarr är ett Dm7 alltid ett Dm7 medan en
sångare är i behov av en referenspunkt att utgå ifrån. Eftersom Dm7 dock kan se olika ut på
gitarren tror vi gitarristen refererar till just den läggning denna använde just då. Den kommer
alltid vara densamma, medan en melodi uppnår harmonisk betydelse då den sjungs efter bas
eller ackord.
På frågan huruvida notbilden störde mer än hjälpte rådde det enhälliga meningar om.
Gitarristen påpekade att det ibland kan störa med utskrivna läggningar för varje ackord. I det
här fallet tittade gitarristen mest på topptonen och la sedan en läggning som kändes naturlig,
detta resulterade dock i att gitarristen mer eller mindre spelade de läggningar som stod
noterade. Gitarristen uttrycker att det hade det känts bättre med enbart ackord och noterade
rytmer. Vår tolkning är att gitarristens musikaliska bakgrund innefattar musik där ackord
representeras i form av bokstäver till skillnad från den klassiska gitarrtraditionen där musik
mestadels skrivs i noter eller tabulatur.
Även trummisen hävdade att det ibland kan vara skönt med så lite information som möjligt i
en notbild och vi tror då att det kan finnas en aspekt kring den musikaliska nivån musikern
befinner sig på. Nybörjare kan vara mer beroende av exakta ackordnamn samt läggningar. Det
kan vara så att mängden information spelar roll beroende på vilken musikalisk bakgrund man
har. En klassiskt skolad musiker skulle kunna bli orolig av information i ringa mängd som
ackordanalys ger jämfört med noter. För en jazz-skolad musiker kan det bli stressigt av att se
för mycket noter som begränsar dennas mer improvisatoriska spelstil.
I sångarens fall blev arbetet med att lära sig en ny låt efter noter tvådelad då både melodi och
text skulle beaktas. Vid frågan om vad som kommer först svarade sångaren så här;
Nej det är nog melodin först. Men det är väl det som gör att
gehörslåten blir enklare. För då behöver jag ju inte…då lär jag mig
bara texten… medan nu måste jag läsa först noterna och sen texten och
sen lägga ihop det. (Sångaren)

Generellt sett så var processen med att lära sig första låten relativt bekymmersfri för kompet
och det rådde konsensus om att låten var hyfsat lätt att lära sig och att den uppfyllde de
förväntningar man kan ha över en ”vanligt poplåt”, som basisten uttryckte det. För basisten
handlade inlärningsprocessen helt enkelt om att läsa det som stod i noterna och leta efter
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svårigheter såsom synkoper med mera. Även trummisen och gitarristen höll med om att låten
inte föreföll sig vara särskilt komplicerad och att det inte behövdes så mycket individuell
övning utan de kunde repetera tillsammans från start, med undantag för sångaren som den
första tiden befann sig vid ett piano för att lära sig melodin och därefter var i behov av någons
hjälp, i det här fallet gitarristen;
… om det är en mer komplicerad låt då kanske alla hade velat vara lite
för sig själva först… nu var det ju mer köra liksom. (Trummisen)
…det var inte så mycket att jag måste sitta och testa… utan ganska
fort kan man uppfatta… såhär är det. (Gitarristen)

Dock föredrog samtliga i kompet en inte fullt så informationsrik notbild som det var i det här
fallet. Gitarristen hade hellre läst en notbild innehållandes enbart ackordanalys och
rytmiseringar och ej heller fullständiga läggningar, som den här notbilden bestod av. Även
basisten och trummisen är mer vana vid en enklare form av låtskiss som låter dem spela lite
mer som de ”känner och vill”. Vi tänker att de här refererar till ett så kallat ”leadsheet”, som
det kallas inom populärmusik. En gemensam notbild innehållandes sångmelodi, text, ackord
och ibland rytmiseringar.

5.3.2. Att lära sig en låt utifrån gehör
Vid inlärning av låt B, alltså på gehör, tog respektive instrumentalist eget ansvar för att planka
sin stämma och låtens form tog de alla ut på sitt sätt. Sångaren tog ut texten och skrev denna i
rätt ordning för att reda ut vers, brygga och refräng. Basisten antecknade på sitt notpapper
taktsystem för de olika formdelarna. För gitarristen handlade det först och främst om att
lyssna efter just sitt instrument;
Jag lyssnar först efter gitarr… ”gör det något speciellt där” typ introt
var det ju melodin, sen var det mest ackord, och sen planka. Jag tror
jag började med melodin… sen gick jag på ackorden. Ingen bra
struktur kanske men det brukar se ut så när jag plankar.

Vid frågan om hur gitarristen tar ut ackorden kom följande svar;
Jag tar dom för det mesta på gehör… man spelar lite till och sen ”vad
var det där”. Det var ju någon grej som var svår att höra, om ackorden
hakar på basen eller inte… Jag tänker också så att, ackorden först och
rytmen sen.
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För trummisen handlar det i första hand om att nedteckna formen på låten, när det är vers,
refräng, brygga och så vidare. Detta skrivs då ned i ABC-delar. Sedan fortsätter arbetet med
att lyssna efter specifika händelser i låten, tex fill, break med mera, och hur trummorna
faktiskt låter;
…så fort det händer någonting, typ en markering eller ett break så
markerar jag det kort, för att jag vet att där händer det någonting. Sen
så andra gången jag lyssnar igenom så lyssnar jag bara på de här
sakerna som jag har markerat. (Trummisen)

Om det är en längre rytm som spelas unisont med resten av bandet, vilket det var i just den
här låten, så noterar trummisen denna rytm i noter. Trummisens design bygger på ett system
uppbyggt på streck där varje takt representeras med ett streck och när en ny formdel börjar,
byter man rad. Exempelvis kan det se ut såhär:
Vers | | | | | | | |
Brygga | | | |
Refräng

| | | | | |

Det sista som händer i trummisens plankningsarbete är att lyssna efter känslan eller ”viben”
på låten och hur trummorna faktiskt spelar;
…och sen så brukar jag skriva bredvid, alltså bredvid varje del,…hihat, eller ride…. Och där skriver jag inte ned fills och sådana grejer.
(Trummisen)

Basisten delade upp sitt arbete i tre sektioner; form, tonmaterial och rytm som plankades med
basen i handen;
Jag brukar lyssna efter formen. Jag brukar lyssna efter icke diatoniska
grejer för det brukar alltid vara jobbigt att memorera för min del.
Utöver det så, när man hört vilket tonmaterial det finns får man väl
lyssna på rytmen, typ i vers eller refräng. (Basisten)

Sångaren var inte lika intresserad av av skriva ned någon form, med vedertagna begrepp
såsom vers refräng et cetera, utan formen tydliggörs i och med att texten i var likadan i alla
refränger och för att sedan kunna lappa ihop detta med de två verserna. Här gällde det istället
att skriva ned texten och nysta ihop den med melodin samt notera när melodi gick upp eller
ner. Därefter lyssna och nynna till;
Jag lyssnade och skrev ner texten först och sen lyssnade jag bara flera
gånger och nynnade till. (Sångaren)
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Några särskilt viktiga beståndsdelar som är i fokus vid inlärning av en låt på gehör är form,
melodi och ackord. Gruppen var överens om digniteten av att få en tydlig bild av formen på
låten, lite som ett ramverk så man vet vad man jobbar i. Detsamma gäller melodier och då inte
enbart sångmelodin utan melodier överlag då detta är det man; ”hakar upp sig på i en
låt” (Gitarristen). Just sången spelar en viktig roll i arbetet att komma ihåg låten och kan
fungera som en ”mind map” över låtens form;
Sången gör ju mycket hjälp tycker jag, alltså det här med att man
känner igen sig vart man är, att man slipper titta i skissen […], Man
relaterar låten till sången. (Gitarristen)

Att associera sången till hur man spelar var det flera i gruppen som poängterade. Sedan spelar
det egentligen ingen roll om det är en bra eller mindre bra melodi utan denna koppling mellan
sång och instrumentspel är ändå aktiv.
Vad gäller ackord och ackordföljder var gruppen inne på vikten av igenkänning och att detta
spelar viss roll när man lär sig en låt på gehör;
Jag tror det är superviktigt, eller det avgör ju jättemycket om man
kommer från en bakgrund med mycket av en viss genre, sen ska man
planka en låt i samma genre, då har man ju med sig jättemycket gratis.
Då kanske man inte behöver tänka på sound eller tänka på vilken typ
av komp jag ska göra utan då är det bara; ”Ok, form, ackord”…Att
man redan vet att det kommer antagligen komma det här, eller om det
är ett fill, ja men då vet jag vad som passar…(Trummisen)

För sångaren var gehörslåten lättare att lära sig än den noterade, just för att melodier tenderar
att sätta sig djupare i minnet när man får lyssna till dem, istället för att enbart läsa dem
(Sångaren). I det här fallet är det tacksamt att få text och melodi samtidigt istället för att
behöva separera dessa två. Detta kopplar vi till det faktum att arbetet för en sångare ofta är
tvådelat, som sångaren nämnt tidigare i intervjun, och att fokus först och främst hamnar på att
lära sig melodin. Sångaren ville först befästa melodin, utan text, och sedan applicera texten
som steg två. Att melodin är uppbyggd på repetitiva mönster är en fördel som gör att det sätter
sig snabbare;
…ja och verserna gick ju likadant, i princip, i melodin, så det gör ju att
det sätter sig snabbare också. Att det är en sak som upprepar sig.
(Sångaren)

Även gitarristen upplever att det blir lättare att komma ihåg låten när man fysiskt har noterat
den på papper. Den sätter sig bättre både muskelmässigt men även tankemässigt (Gitarristen).
För trummisen var den lättare att lära sig tack vare dennas erfarenhet av att lära sig låtar på
gehör och att detta faller sig mer naturligt än att läsa trumnoter, även om det tar lite längre tid
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att skriva ned sina egna noter. Den enda som tyckte första låten var lättare var basisten, just
för att man inte behöver planka, utan all information som behövs finns i notbilden. Generellt
kring de två låtarna så upplevde gitarristen och trummisen att båda två var snarlika i
svårighetsgrad med undantag för en del ackord i låt A som var lite ”kluriga” för gitarristen.
Basisten och sångarens åsikter gick isär då basisten tyckte att låt A var lättast eftersom allt står
noterat till skillnad från låt B som krävde mer jobb för att genomföra. För sångaren var låt B
enklare just för att man hör melodin och det går snabbare att ta in och förstå. Detta kan
bekräftas av observationen då det fanns en tydlig skillnad i sångarens dynamik och
textförmedling och att denna tog för sig mer i låt B jämfört med låt A, detta på grund av att
melodin hade satt sig djupare för att man imiterat något man hört.
Angående vilken låt som var roligast att spela så var det endast trummisen som gillade låt A
bäst då den hade ett mer ”svängigt komp”. Resten av ensemblen sa följande om låt B;
…För att det var fart och fläkt. Kanske också för att den gick bäst för
alla i gruppen. (Gitarristen)
Där kände jag mig tryggare. (Sångaren)
Nästan allt jag spelar på gehör blir roligare för det sätter sig i
muskelminnet på ett annat sätt. (Basisten)

Dock rådde det fullständig enighet om att låt B var den låt som ensemblen framförde bäst;
Det svängde mer. Tror det är för att ensemblen kom ifrån ett notblad.
(Sångaren)

Detta kan bekräftas av observationen då vi upplevde att låt B framfördes med en större
avslappning och spelglädje hos ensemblen och det kommunikativa samspelet var också
tydligare. Sedan finns det ju en faktor att detta har att göra med att det var den andra låten
som spelades, vid de här laget upplevde sig ensemblen troligare varma i kläderna.

5.3.3. Kommunikation och samspel
En av frågorna som ställdes under intervjun var huruvida samspel och kommunikation skiljde
sig i respektive låt. I låt A jobbade ensemblen mer tillsammans anser sångaren, vilket styrks
av observationen. Detta för att sångaren behövde mer hjälp med att hitta melodin jämfört med
låt B. I låt B jobbade ensemblen på varsitt håll då de ville effektivisera plankningsarbetet och
därmed jobba enskilt till en början. Alla hade olika behov och ville planka låten i sin egen takt
utan att ”störas av varandra och istället gå in i sin egen bubbla” (Gitarristen).
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Vad inbegriper samspelet rent musikaliskt upplevde trummisen att ensemblen hade en klarare
uppfattning om gehörslåten. De kunde höra känslan i låten och på så sätt angripa den från
liknande håll till skillnad från när man spelar en låt rakt ifrån ett notblad och det kan finnas
”olika uppfattningar om hur det ska låta” (Trummisen). Även om noterna innehåller mycket
information så är det svårt att komma åt just känslan, till skillnad från när de lyssnade på
gehörslåten och härmade musiken. Detta var det flera i ensemblen som höll med om, just att
de alla hade en liknande uppfattning av gehörslåten.
Kommunikationen upplevdes också bättre under den andra låten och detta påstod både
gitarristen och basisten. De upplevde att de kunde släppa sin egen skiss oftare och på så vis
uppnå en bättre kommunikation, vilket även uppmärksammades av oss. Den första låten
innehöll ett större fokus på just noterna och att spela rätt. Ensemblen kunde också känna en
större konstnärlig frihet och lekfullhet i den gehörsbaserade låten. Detta kan bekräftas av att
deltagarna tittade upp och log mer mot varandra när de spelade låten tillsammans. Sångaren
tog en mer framträdande roll i ljudbilden samt att vi kunde se hur samtliga i kompet tog sig
större friheter i sin spelstämma. Trummisen såg den andra låten mer som ett ramverk där man
är fri att göra lite som man vill till skillnad från första låten som lutar åt en mer exakthet vad
angår det enskilda utövandet.
Det dynamiska samspelet för respektive låt skiljde sig också då de i första låten hade
utskriven dynamik att följa men i andra låten föreföll den sig mer naturlig;
Jag tänkte inte alls på den dynamiska delen… om vi gjorde det så satt
det väl bara ifrån att vi lyssnade. (Gitarristen)
Jag tror bara det är på instinkt att; ”nu är det vers”, och, ”nu är det
brygga”, och då börjar man bygga svagare. (Trummisen)
Det händer ju någonting när du går upp på ride:en (nickar mot
trummis) då hakar man ju på…det är inbyggt. (Basisten)

5.3.4. Att vara en del av en undersökning
Sångaren berättade att det kändes väldigt pressat under första låten och att det fanns en hel del
prestationsångest att bearbeta. Konsekvensen av detta var att inlärningsprocessen blev svårare
för sångaren. Sångaren jämförde också hur svårigheterna kan skilja mellan de som spelar
instrument och de som sjunger eftersom man inte så ofta, i pop- och rockgenren, sjunger
enbart efter en notbild utan får höra låten innan. Trummisen svarade med att en motsvarande
svårighet hade varit om noterna varit mer komplicerade men att en trummis ofta kommer
undan med att spela ett instrument som inte ska spela så mycket annat än just komp till sång.
Som nämnts tidigare var trummisen också väldigt fokuserad på att spela just det som stod i
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noterna på första låten, något som sällan händer i trummisens fall. Hade det varit en annan
situation hade trummisen nog tolkat om noterna. Basisten och gitarristen uttryckte i
frågeformuläret att undersökningen påverkade stämningen i rummet. Basisten beskriver det
som en ”tävling- och effektivitets-anda” som präglade rummet och gitarristen upplevde att
situation påverkade stämningen i rummet till att bli lite mer allvarsam men dock ingen
påverkan på det egna musicerandet.
Ensemblen valde att inte utnyttja hela tiden de hade till respektive låt och på det svarade de att
det var för att de helt enkelt upplevde sig klara med låtarna. De hade klarat av sina stämmor
och var och en visste vad de skulle göra. Men just att detta var en undersökning var också en
av anledningarna;
Ja jag tror också det är såhär att, också varför man spelar en låt. Jag
tänker att nu var det ju mycket; ”Det är en uppgift”…Och då kanske
man inte…tänker att det ska låta…grymt. Utan då är det såhär; ”Nu
gör alla sin grej. (Trummisen)

De påpekade att om låtarna skulle framförts på konsert hade de jobbat vidare med bland annat
dynamik och att släppa fram sången mer men nu kände de sig klara med tanke på hur den
rådande situationen såg ut.
På frågan om de tyckte att det fanns en tydlig ledarroll i ensemblen var de eniga om att det
inte fanns någon utan att alla var med och bestämde, mer eller mindre. En typ av ledarroll,
initiativtagaren, uppmärksammade vi en hel del i rummet men eftersom denna roll var rörlig
mellan de flesta i ensemblen kanske det upplevdes som att alla var med och bestämde. Dock
kunde vi mest observera detta rolltagande hos trummisen. Trummisen menade dock att om
alla får sina noter, och det går hyfsat lätt för alla att läsa dem, finns det inte så mycket att säga
och att då är en ledarroll inte av behov. Gitarristen sa att om de ”velat ta det längre” och
utveckla låtarna rent musikaliskt så hade det kanske dykt upp tankar och funderingar hos var
och en och att man då fått lite tydligare ledarroller. Så var dock inte fallet i den här
undersökningen utan de kände mer ett gemensamt ansvar och jobbade tillsammans.
Vi som observatörer tog upp vår roll i undersökningen och om det hade blivit någon skillnad i
inlärningsprocessen om vi gått in och repeterat tillsammans med ensemblen. Trummisen tror
att det hade gått snabbare att lära sig låtmaterialet om vi som skrivit låtarna ifråga hade svarat
på deras frågor. Även sångaren uttryckte denna åsikt, att det hade gått snabbare om vi hade
sjungit melodin före så sångaren helt enkelt kunde härma och att det på så vis hade blivit ett
moment mindre.
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5.3.5. Hur lär vi oss låtar på bästa sätt?
Som avslutning på intervjun ville vi diskutera hur dessa två inlärningsmetoder, noter och
gehör, kan samverka och hur väl de står sig enskilt. Att få noter och lyssna till låten ansåg
sångaren vara det bästa sättet för dessa metoder att samverka. Gitarristen invände med
utgångspunkten att det beror helt och hållet på vad man är ute efter som ensemblelärare;
Beroende på vad man är ute efter tycker jag. Vill du att din grupp ska
öva på att få ett bättre gehör, så ska du inte göra det. Men vill du att
din grupp ska spela så många låtar som möjligt. Gör det. Jag känner
att…beroende på fokus lite. Om man nu tänker ur en lärarroll…[…]
För egen skull så är väl alltid det bästa…, en not och…lyssna. ”Jag
fattar inte det här”, då kollar jag i noten…

Just det faktum att aktivera både det visuella och det auditiva hakade även trummisen på;
…Ja för då hade man antagligen bara kunnat lyssna igenom det en
gång, läsa med, och sen hade man inte behövt göra mer, då kan man
bara spela sen. (Trummisen)
Precis. Det blir mer effektivt om du ska spela låten. Sen om det blir det
bästa…, det tror jag inte. Om du ska fokusera på en låt och du ska göra
den så bra som möjligt. Då tror jag det är planka…och skriva ned den
själv, för att få in den mer. (Gitarristen)

Den muskel- och tankemässiga aspekten betonades av gitarristen, just när det kommer till att
spela på gehör respektive efter noter;
…man måste tänka vad som händer, vad som görs….Man lyssnar och
läser igenom och ser att; ”Det är ett Eb”, då vet jag att det bara är det,
det står. Jag behöver inte aktivera minnet så hårt.

Samtliga informanter uttryckte att uppgiften hade varit tydligt formulerad från vårt håll och
att vi inte kunde gjort något annorlunda för att förbättra. På frågan, i formuläret, om uppgiften
i sin helhet hade varit lätt respektive svår kom det lite olika svar;
Lätt! Var enkla låtar tyckte jag och för att alla löste sin del fort!
(Gitarristen)
Hyfsat lätt, det enda som kändes svårt var prestationsångesten av att
klara av uppgiften så snabbt/bra som möjligt. Men det är ju inte det som
ni tittar på. (Sångaren)
Hyfsat lätt. Låtarna var enkla att förstå. (Trummisen)
Relativt enkel notläsning och plankning. (Basisten)
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På sista frågan fick informanterna möjlighet att skriva ned övriga tankar kring
undersökningen och då svarade endast gitarristen; ”Bra upplägg!”

5.4. Sammanfattning av resultat
Först följer en sammanställning av hur de olika informanterna designat sitt lärande under
repetitionsarbetet. Därefter redovisas de skillnader och likheter ensemblen gjorde i sina val av
design för att lära sig de olika låtarna, låt A efter noter och låt B på gehör.
Det framgår av samtliga informanter att undersökningens upplägg påverkade deras förmåga
att kunna slappna av i repetitionsarbetet. Samtliga upplevde att situationen var mer allvarlig
jämfört med andra typer av ensemblesammanhang. Detta resulterade i att noterna gavs större
vikt samt att tolkningen av notmaterialet var viktigare i respekt för kompositörerna. Detta kan
dock bero på att låt A var den första låten de skulle spela och att läget var allvarsamt och lite
spänt. Även informanternas positionering vad gäller genrebakgrund kan spela roll då notation,
enligt vår erfarenhet, inte är lika vanligt inom pop- och rockmusik. Informanterna nämner
också att notbilden ibland kunde störa när det fanns information de menade var överflödig då
deras egna impulser ibland inte stämde överens med musiken i notbilden och att detta
hämmade deras spel.
De flesta i ensemblen uppfattade det som lättare att få kontakt med varandra i låt B, då
musiken förankrade sig djupare både muskelmässigt men även i tanken, och detta genererade
en större konstnärlig frihet. De tyckte även att låt B var den låt som lät bäst, då de kunde
musicera mer med varandra. Vad angår ensemblens individuella design i sitt lärande
summerar vi här deras tillvägagångssätt utifrån givna resurser.
Basisten designar sitt lärande dels genom att använda sig av material som bidrar till ett
helhetsperspektiv över låtarna. I låt A använder sig basisten av sin instrumentstämma samt
partituret.
Sångaren designar sitt lärande bland annat med hjälp av andra instrument då denna lär sig sin
stämma, något som skiljer sig från resten av ensemblens medlemmar som inte är lika
beroende av sina medmusikanter. I låt A spelar sångaren sin stämma på pianot samt reder ut
olika melodiska fraser med hjälp av basisten och gitarristen som spelar på sina instrument.
Trummisen designar sitt lärande bland annat med metoder som ger denna en känsla av låten. I
låt A använder sig trummisen av metronom för att få känsla av tempot och därefter börjar
spela det som står utskrivet i stämman. Det läggs dock inte lika stor vikt på tempot för låt B
då trummisen inte använder sig av metronom.
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Gitarristen designar sitt lärande bland annat genom samtal med sina medmusiker för att reda
ut sin instrumentstämma men också genom att utöva sitt instrument i hög grad.
Rösten var en resurs samtliga informanter använde sig av. Detta i samband med enskilt arbete
med stämmorna men också i kommunikationen med varandra. Exempelvis sjunger gitarristen,
samt klappar rytmer på knäna, när denna har melodiska inpass. I vissa fall användes rösten för
att återge specifika toner och andra gånger för att återge rytm.

5.4.1. Övergripande likheter och skillnader i ensemblens val av design
För att sammanfatta ensemblens design i lärande radar vi här upp deras gemensamma
tillvägagångssätt för låt A och B, vare sig det är likheter eller skillnader mellan de båda
låtarna. Först förtydligar vi de olikheter som uppstod i repetitionsarbetet för respektive låt och
sedan vilka likheter vi upptäckte i ensemblens repetition.
Olikheter
Låt A

Låt B

- Repeterar sektion för sektion
- Kontrollerar tempo på metronom
- Spelar mycket efter noterna
- Isolerade och tittar mest in i sina noter

- Repeterar från början till slut
- Spelar ej i originaltempo
- Större konstnärlig frihet
- Söker mer efter ögonkontakt
och kommunikation
- Tar om låt från början
- Repeterar sina stämmor enskilt
- Pratar inte om dynamik
- Spelar mer än pratar

- Återupprepar takter för att få melodi att fästa
- Repeterar sina stämmor tillsammans
- Pratar om dynamik
- Pratar om formen på låten och blir mer
musikteoretiska
Effektiv speltid tillsammans: ca 9 min
Sammanlagd repetitionstid: 31,24 min

Effektiv speltid tillsammans: ca 6 min
Sammanlagd repetitionstid: 26,30 min

Likheter
- Notläsning efter tilldelad notskrift/egenskrivna noter
- Spelar låten i sin helhet tre gånger
- Använder sig av rösten på något sätt vid inlärning
- Sångaren nynnar melodi först för att lära sig
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- Ensemblen vill ha en helhetsbild av låten, antingen via att lyssna eller läsa noterna
- Sångaren vänder sig från de andra emellanåt och jobbar enskilt
- Trummisen positionerar sig ofta i ledarposition och är initiativtagare
- Ensemblen spelar dynamiskt

6. Diskussion
I kapitlet diskuterar vi resultatet utifrån olika teman: ensemblens design, ensemblens
rolltagande, tyst kunskap och genremässig bakgrund, personligt uttryck och ensemblens
gehör. Därefter diskuterar vi hur gehör och noter kan samverka i en lärandesituation,
utvärdering och fortsatt forskning.

6.1. Ensemblens design i lärandet
Resultatet i undersökningen tydliggör likheter och skillnader mellan inlärningsmetoderna
kring de två låtarna, låt A efter noter och låt B på gehör. I låt A visade sig tydligare, vad vi
skulle benämna som, en typisk repetition. Ensemblen dissekerade låten till dess olika
beståndsdelar och övade också sektionsvis såsom gitarr och sång tillsammans. De pratade mer
kring form och dynamik i låt A, trots att detta fanns nedskrivet på notbladet framför dem. I det
här fallet blev det som att notbladet fungerade som en typ av checklista till en färdig låt.
Ensemblen tar därför upp just form och dynamik för att checka av dessa punkter och
tillsammans måla upp samma bild och känsla av låten. Med notbild fick ensemblen en mer
översiktlig bild av låt A då de kunde hänvisa till tecken de eventuellt behövde repetera kring
såsom dynamik, accenter, rytmer med mera. I gehörslåten fick de allt på samma gång genom
att lyssna och då kan det vara svårare att höra vad som behöver repeteras.
I många andra situationer tänker vi att det kan se annorlunda ut för informanterna när det
handlar om hur mycket de pratar med varandra. I en orkester, kör eller band brukar det finnas
en konstnärlig ledare som pratar kring känslor, konstnärlighet och hur notbilden ska tolkas. Vi
gav våra informanter väldigt öppna ramar för hur de skulle jobba med vår musik utan någon
sådan ledare. Vi tänker att situationen kan uppfattas som ovanlig, att musik ska repeteras utan
konstnärligt fokus. Kanske blev då noterna viktigare för informanterna än vad de annars
brukar vara? Ifall informanterna hade givits chans att studera noterna innan undersökningen
hade kanske det musikaliska uttrycket varit mer påtaglig i spelet. De gavs ingen chans att
studera noterna och skapa sin egen känsla innan och då blev allt fokus på att ”sätta noterna”.
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Notation har varit centralt i ensemblens repetitionsarbete, både för låt A och B. I låt A är det
de skriva noterna som fungerar som en trygghet och en ”musikalisk hand att hålla i”, men
även i låt B där de hade möjlighet att notera själva, vilket de gjorde. Även om det i detta fall
var olika typer av noter för varje individ var det ett notblad likväl. Noter är det mest självklara
hjälpmedel en musiker kan tillgodose sig för att minnas musik (Lilliestam, 1997) och det är
denna skriftliga kultur som så länge präglat kultursfären i västvärlden.
I låt B nämner ensemblen att de fick en snarlik bild av låten och därför kunde angripa låten på
ett annat vis. De behöver inte leta efter soundet på låten eftersom de redan hade hört det. Det
är detta jobb som tar längre tid under låt A, att hitta ett gemensamt sound och känsla.
Sångaren beskriver sin inlärningsprocess i låt B med att denna inte behöver lägga ihop melodi
plus text, som var fallet i låt A, utan här kommer allt tillsammans, paketerat och färdigt att
absorbera för att sätta ett uttryck på. Detta var nog generellt den uppfattning övriga i
ensemblen hade angående låt B, att efter plankningsarbetet hade de hört låten så pass många
gånger att de fått en musikalisk uppfattning. Just det faktum att de lyssnar på låten och får en
direkt uppfattning om hur den låter kan de med hjälp av korttidsminnet sätta igång en
tankeprocess som de kan resonera och tolka ikring (Snyder, 2016). Det arbetet tar längre tid i
en notbaserad låt eftersom ensemblen inte vet inte hur det låter tillsammans. Gehörslåten
tyckte de flesta var enklare just för att de fick ett helhetsintryck av den och ”samma känsla”.
Låten efter noter spelar de i sin helhet först efter nio minuter men frågan är om det inte
bidragit med helhetsintryck om de repeterat låt A från början till slut istället för att repetera
den sektionsvis?
KG Johansson (2002) märkte i sin studie att i de fall där musiken var lättförstådd och
deltagarna kände sig trygga i harmoniken kunde de lättare göra den till sin ”egen”, även om
det var på bekostnad av låtens stil. Detta genererade ett mer konstnärligt ”mind set” och
ramarna luckrades upp mer och mer och detta var något vi kunde märka av även i vår
undersökning. I låt B framgick det att varje informants personliga stil gjorde sig mer och mer
tydlig och att de applicerade ett eget uttryck på låten. Detta kunde vi se i form av en större
konstnärlig frihet och avslappning i det individuella utövandet. De omfamnar den ”befintliga
känslan” och härmar det de hör för att komma åt det egna uttrycket (Sides, u.å). Detta var
något som trummisen upplevde, just att ensemblen hade en klarare uppfattning om
gehörslåten till skillnad från låten efter noter då det kan finnas ”olika uppfattningar om hur
det ska låta” (Trummisen).
I låt B hör informanterna sin stämma i ett musikaliskt sammanhang, till exempel hur
trummorna låter med basen eller gitarren, eller hur sången låter med harmoniken och hur
texten fraseras. Vi tror att varje informant hör hur deras instrument fyller sin funktion i ett
musikaliskt sammanhang medan det inte är lika självklart när de får en spelstämma via en
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notbild. Då kan ett partitur, med alla stämmor, bidra till att uppfatta det musikaliska
sammanhanget. Att få ta del av en ljudinspelning gör också att man kan ta in flera
komponenter såsom sound och uttryck (Lilliestam, 1995).
Vi fann intressanta tillvägagångssätt hos informanterna när de antecknade vid
repetitionsarbetet för låt B. De anteckningar trummisen förde ner på sitt papper var ett
intressant exempel på ett grafiskt notsystem (Bengtsson, 1979), ett personligt noteringssystem
för att få en övergripande bild av låten ifråga. Systemet är uppbyggt på att varje takt
representeras med ett streck och när en ny formdel börjar, byter man rad. Ifall något av vikt
händer en viss takt, skrivs det in med pil eller balk och förtydligas med text som till exempel
fill, break et cetera. Ett snabbt och effektivt skrivsystem som passade trummisen.
Som observatörer var det oundvikligt att inte uppmärksamma hur vissa moment i ensemblens
repetitionsarbete kunde förbättras. När det kommer till sångarens svårigheter vad gäller rytm
och melodi i låt A, tror vi stämman blivit tydligare ifall tempot varit lägre. På så vis hade
sångaren kunnat sjunga rätt i övningstempo och senare öka till originaltempo (Sides u.å.).

6.2. Ensemblens rolltagande och positionering
Av resultatet framgick det att ensemblen mest antog uppgiftsinriktade roller (Johansson,
2015) då uppgiften var i fokus. Detta var något som vi hade betonat, att slutresultatet av
låtarna inte var lika relevant som deras inlärningsprocess och repetitionsarbete. Hade de
repeterat exempelvis till en konsert hade säkert både klimatinriktade och hindrande roller
varit mer framträdande. Detta kan vara en av anledningarna till varför ensemblen ”kände” sig
klara med låtarna efter första halvan av den utsatta tiden. Vid gruppintervjun kom det fram att
de hade jobbat mer på låtarna om en konsert hade varit annalkande. En konsert blir således ett
tydligt mål för en ensemble att rikta in sig mot och vi tror att det hade gjort skillnad för
undersökningen om detta varit fallet:
Man hade väl kunnat utveckla det tror jag, på varje låt, och ta den lite
längre, kunna lyfta den lite i vad den är värd. Men nu blev det så att;
”Ja nu kan vi den”. (Gitarristen)

Av observationen framgår det också att olika positioneringar och rolltyper utkristalliserar sig
allt eftersom, då det i början av undersökningen är ett inkännande och avvaktande klimat och
informanterna försöker hitta sin plats i gruppen. Med tiden blir rollfördelningen tydligare och
återupprepas. Vi tänker att en musiker i en ensemble lätt åtar sig till exempel samma rolltyper
då de känns naturliga för musikern och ensemblen ifråga. Johansson (2005) menar att även
om rollfördelningen kan vara skiftande i en ensemble så har varje deltagare sin huvuduppgift,
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en återkommande roll, antingen klimatinriktad eller uppgiftsinriktad. Även de hindrande
rollerna kan uppstå, oavsett om ett positivt och stödjande klimat råder (Johansson, 2005).
Som framgått av resultatet positionerade sig trummisen i återkommande roller som
initiativtagare, organisatör och den observerande. Roller som stämmer in på en ledarroll eller
kapellmästarroll. Även basisten tog sig an en typ av kapellmästarroll i form av den
instuderande och den befästes i princip enbart av basisten som intog ett analytiskt och
teoriinriktat förhållningssätt, en så kallad theoretical style (Green, 2014). Detta tydliggjordes
ofta då denna hjälpte till med kluriga passager för sångaren i form av melodi och rytm. Kring
detta tror vi det finns flera anledningar där den första innefattar det faktum att basisten är den
enda som sitter med partitur till låt A och på så vis har ett helhetsperspektiv som skiljer sig
från resten av ensemblen. Det är också basisten som har störst erfarenhet av notläsning i
gruppen, då denna har läst noter i ca 19 år.
I ensemblen kunde vi ibland se en tydlig uppdelning när det kommer till kompinstrument och
sångare. Det faller sig ofta naturligt att kompet övar för sig och sångare likaså. Detta kan bero
på det faktum att en sångare har både text och melodi att förhålla sig till och kan kräva ett
större tolkningsarbete än för övriga musiker. Kompinstrumenten har alltid sitt instrument att
tillgå som kan återge den ton som ska spelas medan en sångare måste besitta ett absolut gehör
för att lyckas med detta. Ifall en sångare har absolut gehör kan denna luta sig mot sången på
samma sätt som exempelvis en gitarrist med sin gitarr. I de flesta fallen är det inte så för en
sångare och då behövs andra instrument att ta hjälp av för att återge en referenston och på så
vis använda sitt gehör i relation till något annat, så kallat relativt gehör (Helgesson, 2013).
Detta kan vara en anledning till att en sångare lätt hamnar för sig själv, i en ensemble, i arbetet
med sin stämma. Då trumset, bas och gitarr är instrument som går att luta sig mot för att
återge en notbild, så grupperar de sig för att exempelvis ”känna på ett groove”.
Under undersökningen såg vi ett repetitionsarbete kring melodistämman hos sångaren,
gitarristen och basisten. En gitarrist och basist kan åta sig en hjälpande roll för en sångare,
med sina instrument. En trummis kan då lätt hamna för sig själv då denna inte besitter ett
klingande instrument utan i första hand perkussivt.
Gitarristen och basisten, i vår undersökning, har lättare att musicera för sig själva än de andra
instrumentalisterna. Detta kan bero på att de har volymkontroller vilket gör att de kan spela
”fullt ut” utan att bli ett störningsmoment och av denna anledning representerades rolltypen
den utövande hos dessa två.
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6.3. Kunskap som resurs och genremässig bakgrund
Det händer ju någonting när du går upp på ride:en, då hakar man ju
på…det är inbyggt. (Basist)

Citatet visar vad basisten sa till trummisen när samtalet kring dynamik dök upp i låt B. När
basisten uttrycker det som att ett musikaliskt mönster känns inbyggt så återspeglar detta
filosofen Michael Polanyis Dimensions of tacit knowledge i gehörsmusik, översatt till Tyst
kunskap, eller det tyst förutsatta, det underförstådda, det alla vet (Molander, 1996). Då
samtliga i ensemblen positionerar sig i en liknande genremässig bakgrund är de införstådda i
de sociala och musikaliska koder som kan finnas i en pop- och rockensemble i något som
Molander (1996) skulle beskriva som den outtalade kunskapen och de ordlösa handlingarna.
När trummisen, i det här fallet, börjar spela på ride-cymbalen är detta en inbyggd markör som
symboliserar att något nytt händer i låten. Ett tydligt exempel på genreadekvata uttryck som
gör att en musiker spelar olika beroende på musikens stil och form (Molander, 1996):
Jag tänkte inte alls på den dynamiska delen… om vi gjorde det så satt
det väl bara ifrån att vi lyssnade. (Gitarrist)
Jag tror bara det är på instinkt att; ”nu är det vers”, och, ”nu är det
brygga”, och då börjar man bygga svagare. (Trummis)

Detta leder oss osökt in på begreppet form som också är ett invant mönster för en musiker.
Det KG Johansson (2004) beskriver som; populärmusikens traditionella formuppbyggnad, är
ett mönster som är ingjutet i oss, om vi springer ur en västerländsk musiktradition. Johansson
(2004) pratar också kring begreppet formula (ett karaktäristiskt tema eller mönster av
igenkännande karaktär) vilket sångaren, likt Johansson, betonar är centralt i arbetet med att
lära sig en låt på gehör, då repetitiva melodier möjliggör en djupare förankring:
…ja och verserna gick ju likadant, i princip, i melodin, så det gör ju att
det sätter sig snabbare också. Att det är en sak som upprepar sig.
(Sångaren)

På tal om att hänge sig till olika musikaliska mönster så uppdagades det i intervjun att det var
flera i ensemblen som använde sången som en slags vägvisare och då särskilt under låt B.
Gitarristen menar att man relaterar sången till låten och på så vis kan minnas den bättre men
den kan också säga oss någonting om ackorden. Sides (u.å.) menar att hur melodin är
utformad kan hjälpa en musiker i arbetet med att spela och komma ihåg ackorden beroende på
var meloditonen är belägen och om det är en grundton, ters, kvint med mera.
Att känna igen sig vid ackord och ackordföljder visade sig vara hjälpsamt för ensemblen, just
det faktum att de kände igen sig. I vår undersökning strävade vi efter att hitta musiker
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bevandrade genrer såsom pop, rock jazz, soul och så vidare. De kunde därför relatera till
harmoniken i låtarna och dess formulas. Detta är enligt Johansson av yttersta vikt för att en
ensemble ska kunna musicera tillsammans, att de är bekanta med stilen och genren; ”By
familiarity with such formulas, musicians are able to communicate and understand music very
quickly” (Johansson, 2004, s.98). Informanterna kunde under repetitionstillfället också dra
nytta av varandras kunskap, detta kunde vi bland annat se hos basisten vars
notläsningskunskaper var till hjälp för sångaren vid svåra passager i låt B. Detta, som
Selander och Kress (2010) skulle benämna som samverkan och kommunikation, är ett
exempel på hur våra informanter kan dra nytta i sin inlärning utifrån att lära sig av varandras
kunskap och tidigare erfarenheter. Även detta kan kopplas till den ”tysta
kunskapen” (Molander, 1996) och det faktum att varje informants kunskap och tidigare
erfarenheter samt den kollektiva tysta kunskapen (Collins, 2010) är en resurs av dignitet och
en inneboende faktor i design i lärande.

6.4. Personligt uttryck och gehör
Samtliga i ensemblen tyckte att låt B lät bäst och i princip alla tyckte den var roligast att
spela. En potentiell slutsats vi kan dra kring detta landar i det personliga uttrycket och att låt
B lämnade mer plats för ensemblen att tolka, uttrycka, musicera och att spela med större
konstnärlig frihet. En frihet som de togs ifrån i viss grad under låt A då de var mer styrda av
den aktuella notbilden. Trummisen uttryckte det som att de musikaliska impulserna som dök
upp inte stämde överens med noterna och då ledde till att denna förlorade ”känslan för låten”.
Det personliga uttryck vi kunde se och höra i låt B grundas först och främst i hur de hade
tolkat materialet och gjort det till ”sitt eget”. Trummisen hade till exempel inte plankat de
exakta fill:s eller kompfigurer, som fanns på inspelningen, utan gick mer på sin intuition och
erfarenhet och vad som passade in (Molander, 1996). Trummisen beskriver också att känslan
gick förlorad i låt A likt det personliga uttrycket. Gitarristen nämnde ordet ”autopilot-läsning”
kring låt A och att den kändes statisk. Jämförelsevis skulle i så fall låt B kunna beskrivas som
mer dynamisk i sin framtoning. Att hitta ett eget uttryck för sina känslor är grundläggande i
den muntliga traditionen (Ling, 1964) och därför skulle detta kunna vara en av förklaringarna
till varför låt B ådrog sig större musikaliska utsvävningar och varför ensemblen kände sig
friare i sitt musicerande.
En annan förklaring kan grunda sig i den mänskliga språkutveklingen och det faktum att vi
som barn först lär oss att lyssna och imitera det vi hör (Schenk, 2000). Gehöret är en del av
oss från början likväl som i den musikaliska utvecklingen. Förmågan att läsa och skriva, som
kan liknas med notläsning, kommer därefter (Schleuter, 1997).
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Notläsningen i låt A var något som samtliga i ensemblen var väldigt fokuserade på, det var
viktigt att spela rätt. Vilket enligt gitarristen frambringade en ”statisk känsla” i musiken. De
nämnde bland annat att de ville vara så exakta som möjligt i respekt för oss som låtskrivare
samt att situationen gjorde dem mer notbundna än vanligt. På så sätt antog ensemblen en mer
Reproductive Approach(Hultberg, 2000). Istället för att se en mening med notbilden,
Explorative Approach, och sätta sin egna prägel på den antog de en Reproductive Approach
och håller därmed hårt om notbilden. Det blev viktigt för ensemblen, i respekt för oss som
låtskrivare, att spela det som stod nedskrivet och endast förhålla sig till detta. Detta kan
definitivt vara anledning nog till varför de i låt A kände sig musikaliskt hämmade. Det kan
dock finnas en annan orsak till detta. Schleuter (1997) pratar om hur notation kan bli
förknippat med ett visst grepp, till exempel på gitarr, och skapa ett tunnelseende gentemot
notskriften. Det uppstår ett fokus på att spela rätt toner och som konsekvens kan ljudet som
framställs, a sense of tonality (McPherson, 1993), hamna i andra hand.
Under den här undersökningen, vad gäller ensemblens gehörstyper (Bengtsson, 1975) kan vi
till synes uppfatta en representation av både typ ett och två. Typ ett, som präglas av
gehörstradition och kultur och förmågan att kunna reproducera musik med rätt musikaliskt
språk, kunde vi se i deras utförande av låt B. Då samtliga i ensemblen springer ur ett
västerländskt populärkulturellt klimat kunde de därför tolka känslan i låt B på liknande sätt.
Även deras plankningsprocess, vad angår ackordföljder, bygger på en västerländsk tradition,
det vill säga en ackordprogression vanligt förekommande inom pop- och rockmusik de är
vana vid att höra. Detta kunde också skänka en musikalisk trygghet till våra informanter då
KG Johansson (2004), i sin studie, kunde se ett samband mellan att känna igen sig i harmonik
och att kunna göra musiken till sin egen. Gehörstyp två, som grundar sig i ett musikteoretiskt
perspektiv, tog sig bland annat i uttryck på deras samtal kring att se en nedåtgående rörelse i
sångmelodin (låt A) som en treklang i e-moll (se fig. 2). Detta är också ett exempel på vad
Helgesson (2013) benämner som en del av det relativa gehöret, Intervallgehör, att utifrån
referenstoner kunna beräkna och sjunga intervall:

Figur 2. Treklang i em
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6.6. Hur gehör och noter kan samverka i en lärandesituation
För oss som framtida pedagoger är det intressant att utröna hur vi kan använda oss av både
not- och gehörsinlärning i en lärandesituation. Frågan är hur detta kan göras utan att
informationen blir för omfattande för eleven eller klassen. Utifrån våra informanternas
prestationer kan vi finna en del tekniker för detta.
Ifall låten lärs ut utifrån enbart noter kan notskriften också bli svår att släppa och detta kunde
vi se hos samtliga i ensemblen. I en pedagogisk situation måste noterna kompletteras med
muntligt överförd information och det är här läraren/mästaren kommer in som förmedlare av
denna kunskap till eleven/lärlingen (Lilliestam, 1995). Denna muntliga kunskap, som även i
samband med noterad musik spelar en större roll än vad man kanske tror, brukar kallas
uppförandepraxis och har också traderats genom historien (Lilliestam, 1995).
Denna undersökning har givit oss inspiration kring hur vi som framtida musiklärare kan
planera ensemblelektioner. Gitarristen lyfter i intervjun upp frågan kring olika fokus som kan
implementeras i en ensemble. Om fokus ligger på att en ensemble ska få ett bättre gehör så är
gehörsmusicerande den bästa vägen att gå, men även givande för den musikaliska
utvecklingen över lag. Detta kan styrkas av McPherson (1993) som hävdar att den
gehörsmässiga utvecklingen är den absolut primära i den musikaliska utvecklingen. Dock
betonar gitarristen att om en musiklärare vill att en ensemble ska lära sig en låt på ett effektivt
sätt så är noter i samband med att lyssna på till exempel en inspelning det bästa sättet. Detta
kan vi koppla samman med hur Lilliestam (1995) formulerar sig kring det faktum att både den
muntliga och skriftliga kulturen kopplas samman och att förmågor som att prata, läsa, höra
och lyssna hänger ihop och kan tillsammans främja och utveckla en instrumentalist (1995).
En kombination av noter och gehör är att föredra även om du enbart vill bli bättre på
notläsning. Holmström (2006) poängterar hur gehör har en stark anknytning till notläsning
och att dessa bör fungera i kombination med varandra när notläsning ska praktiseras och
utvecklas. Att väva ihop notläsning och gehör möjliggör också för oss att aktivera våra olika
minnen och på så vis förankra låten ifråga på ett djupare plan. Det auditiva, visuella och
kinestetiska minnet är alla aktiva när vi lär ut låtar på detta sätt.

6.7. Slutsats
Våra förväntningar och hypoteser kring hur ensemblen jobbade med låtarna skilde sig ganska
mycket från det faktiska resultatet. Vi förväntade oss att låt B, alltså den på gehör, skulle ta
längre tid att lära sig än den efter noter, låt A. Det var överraskande för oss hur pass mycket
lättare de lärde sig låt B och även om de la ner mer tid på låt A så var det ändå låt B som hade
fastnat hos dem. För det var ju ändå intressant att en låt som de repeterat längre, mer noggrant
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och tagit in både visuellt, i och med noterna, och auditivt ändå inte kunde återge sångmelodin
i låt A när detta kom på tal i intervjun. Men detta kan ju såklart också bero på det faktum att
de spelat låt B senast och att den därför var lagrad i korttidsminnet.
En annan anledning till varför ensemblen lärde sig låtarna hyfsat snabbt är det faktum att
låtarna var skriva inom pop- och rockgenren samt tog avstamp i den västerländska harmonikoch ackordtradition som informanterna är vana vid.
Ett av de mer intressanta resultaten i denna undersökning har varit vikten av skrivna noter, för
även om de hade en färdigskriven notskrift framför sig eller egenskrivna så befann sig noter i
fokus. Både låt A och B kretsade kring någon form av notskrift vilket ytterligare är ett bevis
på hur den muntliga och skriftliga kulturen är beroende av varandra och att en instrumentalist
behöver kunna prata, läsa, höra och lyssna (Lilliestam, 1995).
Vi konstaterar också att samtliga instrumentalister vid något tillfälle använde sin röst för att
repetera och lära sig sin stämma. De kunde sjunga olika rytmiseringar och melodier men även
klappa en rytm för att förankra den i kroppen och på så sätt i sitt medvetande (Sides u.å).
Denna förkroppsligande upplevelse är återkommande under hela undersökningen. Rösten som
resurs är ett grundfundament när en musiker designar sitt eget lärande.
Den största skillnaden på repetitionsarbetet under låt A och B var hur de delade upp låten i
sektioner på låt A men spelade den i sin helhet i låt B. Vi tror att de i låt A ville pussla ihop de
olika delarna för att skapa sig en känsla av låten. I låt B var inte detta nödvändigt i samma
utsträckning då de tillsammans hört låten och på så vis var pusselbitarna redan på sin plats
och de behövde inte dela upp repetitionen i sektioner. Det kan vara bekvämt att få höra varje
del i låt A innan låtens delar sammanfogas medan de i låt B får en gemensam känsla för
formen. Varje informant skapar även sin egen helhetsbild vid plankning av låt B som är
instrumentspecifik, det vill säga sångaren skriver ned text, trummisen sina streck et cetera.
Varje informant ges möjligheten att skapa sin egna helhetsbild av låt B jämfört med låt A där
de fick helhetsbilden i form av noter. Dessa ser dock olika ut då varje informant har en egen
spelstämma som inte är lik andras förutom repetitionstecken. Därför kan de endast hänvisa till
dessa när låt A ska repeteras.
Låt B genererade också vad vi uppfattade som ett mer utpräglat/tydligare personligt uttryck
och konstnärlig frihet. Något som inte alls var lika framträdande i låt A. Låt A för oss
låtskrivare kändes mer maskinell och som gitarristen uttryckte det, statisk. Detta kanske inte
är någon avsevärd överraskning då Lilliestam (1995) beskriver hur den muntliga traderingen i
historien präglats av ett mer framträdande musikaliskt uttryck, men oavsett detta var det
intressant att höra och se skillnad i hur ensemblen framförde låt B. De resultat som
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framkommit i den här studien anser vi är applicerbart på andra ensemble-typer, och inte bara
pop och rock. Även om studiens syfte fokuserar kring design för lärande i en pop- och
rockensemble upplever vi att dessa metoder, som den här ensemblen avvänt sig av, går att
tillämpa i andra ensemblesammanhang. Dock ska alltid den genremässiga bakgrunden och
musikaliska nivån tas i beaktning, då resultatet skulle kunna innebära något helt annat med en
annan ensemble, men design för lärande blir i någon mån alltid subjektiv även om den kan
innehålla delar och fragment av det som framkommit i denna studie.

6.8. Utvärdering och fortsatt forskning
Sättet vi genomfört den här undersökningen på har enligt oss stämt överens med våra
förväntningar på oss själva. Vi har gått in i den här studien med ett tydligt seriöst anslag och
en lust av att utforska och försöka finna svar på våra forskningsfrågor. Arbetet har till stor del
följt vår planerade tidsplan dock med vissa undantag. Till exempel så tog
komnpostionsarbetet inte så pass lång tid som vi föreställt oss. Detta berodde på att vi i ett
tidigt stadie bestämde oss för att inte spela in riktiga instrument, med undantag för sång.
Arbetet med vårt resultatkapitel är det som tagit det mesta av tiden då det varit svårt för oss att
på ett så tydligt sätt som möjligt framställa vår analys av resultatet. Detta kapitel har
omarbetats åtskilliga gånger med diverse tabeller och analyser i textform för att till sist
resultera i vad vi anser kan representera utfallet av analysen.
Vårt samarbete har fungerat bra på grund att vi haft en jämn uppdelning kring vem som tar
ansvar för de olika delarna i uppsatsen samt hur vi delade upp arbetet under själva
undersökningstillfället. På sättet undersökningen har utformats har det skett löpande under
planeringsarbetet och många olika idéer har behandlats och sedermera avfärdats för att under
den korta tidsramen som utfärdats hinna med i vår tidplan. Vi hade en tidig idé om att
återkoppla med den ensemble vi skulle undersöka, en tid efter första tillfället. Dels hade det
varit intressant att se hur väl de skulle minnas våra låtar och dels om det är skillnad mellan att
minnas en låt som lärts in på gehör respektive notläsning.
Att också vända på låtordningen i undersökningen skulle varit intressant då vi hade en tanke
om att låt B kunde ta längre tid eftersom vi inte visste hur effektivt de skulle planka låten. Just
därför placerade vi notläsningslåten först i undersökningstillfället. En fortsättning skulle
kunna vara att vända på den låtordningen och undersöka om och i så fall vilken betydelse det
kan ha för resultatet.
Även ensemblen i sig hade kunnat vara annorlunda på många olika sätt. Våra informanter
kände varandra samt hade spelat med varandra i ensembleform innan. Att hämta informanter
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som inte hade känt varandra hade eventuellt gjort skillnad för hur och vem som tar plats och
vilka roller som utkristalliseras, men även resultatet. Därefter hade vi kunnat analysera hur
deras process och design skiljer sig från ett rum med kända ansikten och ett rum med
främlingar. Vi funderade också kring att blanda en ensemble med musiker från olika
genremässiga bakgrunder för att utröna hur pass bra en klassisk stråkmusiker hanterar en
gehörsuppgift eller en pop- och rocktrummis hanterar färdigskrivna noter. Studien hade lika
väl kunnat genomföras på en ensemble inom konstmusik.
I ett tidigt stadie i vår planering pratade vi också om att enbart ha en låt men lära ut den till
två olika pop- och rockensembler där den ena gruppen fick noter och den andra en inspelning.
När vi dock insåg att det var svårt att hitta tillräckligt många informanter för två ensembler
bestämde vi oss för att enbart använda en. Vi insåg också att den musikaliska nivån kan skifta
mellan två olika ensembler men i och med att vi riktade in oss på en ensemble var det alltså
samma individer som skulle undersökas och därmed göra det lättare för oss att jämföra de två
inlärningsmetoderna, noter och inspelning.
Vår roll i undersökningen hade också kunnat var annorlunda för att analysera hur mycket det
hade påverkat gruppens process. Vi hade kunnat videofilma processen med en ny grupp utan
att vi var i rummet. Vi gissar att det hade påverkat den pressade och kravfyllda känslan, som
informanterna beskrev det som, men också att kamerorna i sig skulle spelat större roll som de
”enda ögonen i rummet”. Vi hade även kunnat jobba med ensemblen en längre tid och givit
dem nya låtar med nya hinder. På så vis hade vi kunnat undersöka om deras design för
låtinlärning hade förändrats med tiden.
Vår framtid kan men största sannolikhet komma att kretsa kring lärandesituatoner i pop- och
rockensembler, där låtinlärning på gehör respektive noter kommer att förekomma. Därför
känns det betryggande för oss att ha den här uppsatsen med dess givande resultat i den
pedagogiska verktygslådan. Vi har lärt oss hur dessa två tillvägagångssätt kan te sig i en
lärandesituation och hoppas att fler än oss kan ta del och berikas av vårt resultat.
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Bilaga 1 - Låt A
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Bilaga 2 - Frågeformulär
Notläsning och gehör - Metod för lärande
Frågeformulär till informanter
1. Mitt huvudinstrument är ……………och detta har jag utövat i ca ….. år.
2. Beskriv din nuvarande musikverksamhet (utbildning, spelar i band, frilansmusiker, orkester osv)

3. Tidigare musikalisk utbildning?
- Musikinriktning grundskolan
- Estetiskt program inriktning musik
- Folkhögskola
- Kulturskola
- Musikhögskola
4. Vilka genrer spelar du/har du spelat?
5. Vilken genre känner du dig mest hemma i?
6. Vad har du för tidigare erfarenheter i ensemblespel?

7. Hur länge har du läst noter?

8. Hur bra skulle du säga att du är på att läsa noter?
Inte alls bra

Väldigt bra
1

2

3

4

5

9. Brukar du planka låtar? I vilka sammanhang?

10. Hur bra skulle du säga att du är på att spela på gehör?
Inte alls bra

Väldigt bra
1

2

3

4

5

11. Uppfattade du att du blev påverkad av att vara observerad till skillnad om uppgiften hade varit en
"verklig" situation? Hur?
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12. Hur tog du dig an låt A? (notläsning)

13. Hur tog du dig an låt B? (gehör)

14. Vilken av låtarna var lättast/svårast? Varför?

15. Vilken av låtarna var roligast att spela? Varför?

16. Vilken låt tycker du ensemblen framförde bäst?

17. Har uppgiften varit tydligt formulerad?

18. Kunde observatörerna gjort något annorlunda? Vad?

19. Var det en svår/lätt uppgift att utföra? På vilket sätt?

20. Övriga tankar om undersökningen?
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Bilaga 3 - Kontrakt om samtycke
Notläsning och gehör - Metod för lärande

Informerat samtycke

Detta undersökningstillfälle kommer dokumenteras med l jud och filminspelning och därefter
användas för analys av gehör och notläsning som metod för lärande. Informanternas
identiteter kommer att presenteras anonymt i vår uppsats och i all framtida presentation av
studien. Ljud och filminspelningarna från denna undersökning kommer e ndast tas del av:
Studenterna: Fredrik Miller & Benjamin Karlsson
Handledare: Annika Falthin
Eventuellt examinatorn om denne kräver det

Om skäl föreligger, kan jag d
 ra tillbaka min medverkan

● Jag ger mitt samtycke till att delta i denna undersökning som anonym deltagare.
● Jag är medveten om att deltagarnas identiteter inte kommer att avslöjas i eventuella
publikationer av forskningsresultatet.

Stockholm, __________________ (datum)

____________________________ (signatur)

____________________________ (namnförtydligande)
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Bilaga 4 - Frågor gruppintervju
Låt A (notläsning) Fredrik leder
1. Beskriv hur det kändes, vad var lätt/svårt?
- Störde notbilden mer än den hjälpte?
- Hur mycket kan man gå utanför notbilden?
2. Hur gick ni tillväga för att lära er låten?
- Sektion efter sektion?
- Repetera en särskild takt för att få den tajt?
- Olika instrumentgrupper spelar?
3. Beskriv ackordföljderna i låten.
- Igenkänning i ackordföljder?
- Något ackord som stack ut?
4. Var det lätt att följa med i noterna?
- Varför?
- Något som saknades i notbilden eller var överflödigt?
Låt B (gehör) Benjamin leder
1. Beskriv hur det kändes, vad var lätt/svårt?
2. Hur gick ni tillväga för att lära er låten?
- Vad lyssnade ni efter?
- Hur viktig är formen?
- Hur viktig är melodin?
- Hur viktigt är arrangemanget/soundet?
- Hur viktig är texten? (svenska & engelska)
3. Beskriv ackordföljderna i låten.
- Igenkänning i ackordföljder?
- Något ackord som stack ut?
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Övergripande
1. Positiva/negativa aspekter av att lära sig efter noter resp. gehör?
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två inlärningsmetoderna i valet av
strategier och verktyg?
3. Har instrument någon betydelse vid inlärning av dessa metoder för t.ex en sångare
respektive gitarrist?
4. Spelar det någon roll vilken genremässig bakgrund man kommer ifrån?
5. Det klingande resultatet? Hur var ert samspel i gruppen?
6. Hjälper det att kunna musikteori? På vilket sätt?
7. Rollfördelning i ensemblen, ledarroll?
8. Hur kan gehör och notläsning som inlärningsmetod samverka i en lärandesituation?
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