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Sammanfattning 
En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. 
Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och 
sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs 
men också finner djup på olika nivåer. Denna studie i att lyssna ”inåt”, på gruppen och på 
externa källor grundar sig i boken Deep Listening av Pauline Oliveros. Syftet med studien är 
att undersöka om Oliveros övningar kan utveckla förmågan att fokusera sitt lyssnande och 
medvetet kunna urskilja olika dimensioner inom ljud och musik. Oliveros förhållningssätt när 
det gäller lyssnande i kombination med John Deweys erfarenhetsperspektiv utgör studies 
teoretiska ram. Fyra informanter deltog i undersökningen under två lektionstillfällen. I 
undersökningen fick informanterna lyssna, utföra övningar samt avslutningsvis skriva ner sina 
upplevelser.  
   Resultatet visar att upplevelsen av övningarna skilde sig åt mellan deltagarna. Av de 
nedskrivna upplevelserna går det att urskilja en svårighet för deltagarna att ”lyssna inåt”, där 
deltagarna ska ta fram den musikaliteten liktydigt med ”jaget”. Det kan bero på tidigare 
erfarenheter, dynamiken i gruppen eller olika sinnesstämningar. Det som går att urskilja som 
en enkelhet för informanterna var deras förmåga att urskilja melodi, vilket också kan bero på 
deras tidigare erfarenheter. Utifrån studiens resultat finns det skäl att dels fundera över hur 
gehörsundervisningen kan utvecklas, dels hur musiklärare i allmänhet kan arbeta med 
övningar för att kombinera upplevelser, känslor och minnen med musikteori, gehör och 
lyssnande. 
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Abstract 
A vital part of music is to listen, whether someone is a composer, teacher, musician or 
student. Obtaining and recreating the music means that musicians can develop their musicality 
and musical craftsmanship, listening becomes a consequence for development where the 
person is touched but also finds depth at different levels. This study of listening “within” 
herself or himself, the group and external sources is based on the book Deep Listening by 
Pauline Oliveros. The purpose of this study is to investigate whether Oliveros exercises can 
develop the ability to focus his or hers listening and be able to discern different dimensions in 
sound and music. Olivero’s approach to listening in combination with John Dewey’s 
experience perspective forms the theoretical framework for the study. Four informants 
participated in the survey during two lessons. In the survey, the informants had to listen, 
perform exercises and finally write down their experiences. 
   The results show that the experiences of the exercises differed between the participants. 
From the experiences written down, it is possible to discern a difficulty for the participants to 
"listen inward", where the participants must produce that musicality simultaneously with "the 
self". It may be due to past experiences, the dynamics of the group or different moods. What 
can be distinguished as a simplicity for the informants was to discern the melody, which may 
also be due to past experiences. Based on the results of the study, there are reasons to consider 
how ear-training can be developed, and how music teachers can generally work with exercises 
to combine experiences, feelings and memories with music theory and ear-training and 
hearing. 
 

Keywords: Ear training, experiences, improvisation, audiation, concentration, listen, Deep 
listening, 
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1 Inledning 
Det musikaliska begreppet gehör fascinerar mig. Det kan ha olika specialiserade betydelser, 
som till exempel att uppfatta skillnader i tonhöjd, rytm och harmonik, som sammantaget 
innebär en förmåga att uppfatta och gestalta musik. Ett annat begrepp, som också kan vara 
problematiskt, är musikalitet som är ett samlingsbegrepp för olika musikrelaterade förmågor 
som dessutom inkluderar en uppfattning om musikalisk begåvning. Sådan begåvning kan ses 
som förmågan att kunna uppfatta, reproducera, gestalta och att skapa musik. Min erfarenhet är 
dock att inte minst begreppet gehör kan bidra till att människor, många gånger på felaktig 
grund, får en uppfattning om att de inte är musikaliska. Denna uppfattning kan låsa människor 
i tron på att de inte kan musicera och kan leda till att de inte upplever sig ha förmågan att 
kunna höra och musicera när de sjunger eller försöker spela ett instrument. Det kan till 
exempel vara när skolelever i musikämnet fått i uppgift att imitera med ett instrument eller 
med sin röst så kan de uttrycka osäkerhet och beskriva att de känner låsningar. Och trots att 
deras uppfattningsförmåga uppenbart är god så är deras egen upplevelse att de inte kan ”höra” 
musiken.  

1.1 Tidigare studier och källmaterial 
För att undersöka gehörsundervisning med aktivt lyssnande som exempel har jag sökt tidigare 
forskning med liknande studier, som dock visade sig vara svårt att finna. Det första jag gjorde 
var att ta reda på vad andra studentuppsatser har behandlat i ämnet. Överlag brukar 
studentuppsatser innefatta författarens egen musikaliska utveckling inom gehör där de själva 
gör en observation över sin egen gehörsförmåga och utveckling, till exempel Olsson1 om att 
lära sig klassisk musik utantill och Eriksson2 hur en inlärningsprocess på gehör ser ut hos en 
folkmusiker. 
   Undersökningar som har ett mer metodiskt ingångsperspektiv är Rasmussons3, som har 
avfattat om rörelsebaserad gehörsträning, samt Johanssons4, som har skrivit om gehör och 
nämner problemlösning inom området och gymnasielevers syn på ämnet. Gehörsundervisning 
brukar i regel behandla hur elever ska gå tillväga för att konkretisera musiken, alltså att kunna 
transkribera musiken till exempelvis noter. Detta är för att hjälpa till att öka förståelsen av hur 
musiken är uppbyggd och ge elever en ökad inblick i hur musiken kan visualiseras. Musik är 

                                                
1 Elin Olsson. Ska jag minnas det här?: En studie om att memorera klassisk musik. Kungl. Musikhögskolan: 
Stockholm, 2019. 
2 Alma Eriksson. Gehörsinkärning – hur går det till?: En självobservation i en folkmusikers inlärning på gehör. 
Karlstads universitet: Ingesund, 2018. 
3 Incca Rasmusson. Rytmikens och solfègens ursprung: Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid. Kungl. 
Musikhögskolan: Stockholm, 2017. 
4 Marcus Johansson. Gehör: en studie i gymnasieelevers syn på begreppet gehör och vilka strategier som 
används vid gehörsbaserade problem. Örebro Universitet: Örebro, 2013. 
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starkt förknippad med känslor och upplevelser, något som mina tidigare övningselever varit 
medvetna om genom egna erfarenheter från innan de kom i kontakt med gehörsundervisning. 
   I Starka musikupplevelser5 av Gabrielsson berättar människor från olika bakgrunder och 
erfarenheter inom musik om sina starka musikupplevelser. Musiken väcker känslor och 
många andra reaktioner, allt i från fysiska förnimmelser till upplevelser av existentiell och 
andlig karaktär. Enligt Gabrielsson så betingas musiken av ett växelspel mellan faktorer i 
musiken, i människan och i sitt sammanhang. Faktorerna påverkas av var lyssnaren hör 
musiken; hemma, i bilen eller på konsert, på dagen, på natten, om akustiken är bra eller inte, 
samt om lyssnaren är ensam eller tillsammans med andra. Dessa frågor om musik hör hemma 
i musikpsykologi, där man undersöker olika dimensioner av hur musik påverkar människan 
till exempel hur olika tonhöjder, tonarter, tempi, rytmmönster eller melodilinjer, var för sig 
eller i kombination kan upplevas. Dessa dimensioner uppleves olika mellan personer och 
beroende på i vilket sammanhang musiken ljuder.  
   Tonhöjder, rytmer och ackord är några dimensioner som brukligen ingår i 
gehörsundersvisning, där fokus ligger i att uppfatta musiken och exempelvis återge den i form 
av notation, till exempel melodidiktat. Dessa kan i ett tidigt stadie i undervisningen vara svåra 
att skilja på och isolera enskilt, då ackord består av olika tonhöjder och kan ha ett rytmiskt 
mönster. Oliveros6 har i sin bok Deep Listening7 ett perspektiv där lyssnaren jobbar med sig 
själv för att finjustera sitt lyssnade efter specifika dimensioner, inte bara i musik utan också på 
ljud i lyssnarens omgivning och inåt. Oliveros utgår från vardagen och den vardagsmiljö som 
lyssnaren befinner sig i, samt att lyssnaren ska utgå från sina egna erfarenheter om hur denne 
lyssnar och öva på att fokusera på olika dimensioner i sitt lyssnande.  
   Oliveros övningar kan sägas omfatta både sånt som är väsentligt i gehörsundervisning, att 
urskilja melodik, rytmik och harmonik och inom musikpsykologin, hur människan upplever 
musik. Jag har i den här studien utgått från Oliveros övningar och perspektiv för att prova hur 
förmågan att lyssna kan utvecklas. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur övningar baserade på Oliveros idéer om aktivt lyssnande 
kan utveckla förmågan att fokusera sitt lyssnande och tillföra en medvetenhet om urskiljandet 
av olika dimensioner inom ramen för vad vi uppfattar som ljud och musik. För att uppfylla 
syftet har jag iscensatt två lektioner med forskningsfrågan.  
 

• Hur beskriver deltagarna sina upplevelser i lyssnande på musik? 
 

                                                
5 Alf Gabrielsson. Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik. Möklinta: Gidlunds Förlag, 
2013.  
6 Alan Baker. An interview with Pauline Oliveros. American Mavericks. 2003. 
http://musicmavericks.publicradio.org/features/interview_oliveros.html (hämtad 2019-11-20) 
7 Pauline Oliveros. Deep Listening: A composer’s Sound Practice. Lincoln: iUniverse, INC, 2005. 
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Studien kan bidra med ökad kunskap om hur musiklärare kan arbeta med lyssnandet med sina 
elever och hur övningar baserade på Oliveros idéer om lyssnande kan utveckla 
gehörsförmågan. 

2 Bakgrund 
Eftersom musiklyssnandet är en central del i undersökningen, behöver begreppet gehör 
definieras för att lyfta de olika aspekterna av lyssnandet. Där igenom kan sedan andra 
förklaringsmodeller skapas genom vilka vi kan förstå de olika aspekterna, så som exempelvis 
audiation och auralising. I Olivers övningar är improvisationen fundamentalt för lyssnande 
därför ägnas ett avsnitt av kapitlet åt detta. 

2.1 Gehör 
Bengtsson8 delar in gehörsbegreppet i två kategorier, som han kallar typ 1 och typ 2. Typ 1 
jämförs med gehörstradition, som syftar till att spela på gehör och är kopplat till specifika 
genrer såsom folkmusik, populärmusik och afroamerikansk musik av olika slag. Typ 1 har 
med en viss musikalisk repertoar att göra, där det spelas utan noter och brukar räknas som 
muntlig tradition. Typ 2 jämförs med gehörslära och syftar på en traditionell skolning i att 
identifiera musiken med hjälp av ett kategoriserat och ett namngivet element. Denna typ 
menar att lyssnare ska höra musiken och förstå musikalisk terminologi. Dessa typer är olika 
sätt att förstå och utöva musik och definierar musikens grundläggande beståndsdelar såsom 
tonförråd, ackordprogressioner och rytmer. Gehöret baseras sedan på inlärning och 
memorering av olika sådana musikaliska strukturer. Vidare brukar gehöret ses som förmågan 
att med blotta örat korrekt uppfatta en bestämd musikalisk struktur, exempelvis en melodi, ett 
rytmiskt mönster en ackordföljd och kunna ådagalägga detta på ett konkret sätt.9 Med denna 
definition beskrivs gehöret som en förmåga hos människor som det går att ha mer eller mindre 
av. Gehöret kan ses som en ingrediens i det ännu större begreppet musikalitet10 och att det kan 
jämföras mellan individer. Det är viktigt att nämna att Bengtsson betonar att gehör beror på 
förtrogenhet med någon sorts musik och på träning av sitt gehör.  
   I Helgessons11 avhandling definieras gehöret annorlunda än hur Bengtsson beskriver det. 
Helgesson beskriver att gehöret kan vara medvetet eller omedvetet där det medvetna ses som 
inhämtning och kategorisering av informationen i musiken och det omedvetna är snarare 
upplevda känslor, minne eller motorik. Detta beskriver Helgesson som människans totala 
gehörsförmåga, där han delar upp det medvetna gehöret i två huvudsakliga grupper: 

                                                
8 Ingmar Bengtsson. Gehör. 2 uppl. Stockholm: Sohlman, 1976, 82. 
9 Ibid.  
10 Bengtsson. Gehör, 1976, 82. 
11 Kenneth Helgesson. Absolut Gehör: Konkret minne för ljud. Göteborg: Intellecta Docusys 2003. 
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tonhöjdsgehör och klangfärgsgehör. Dessa innebär att inhämtandet av informationen i 
musiken skiljer sig åt. Klangfärgsgehöret12 är ett gehör som syns hos en oskolad musikalisk 
individ och även hos andra som sysslar med musik men som nödvändigtvis inte gått någon 
utbildning. Dessa individer återfinns på studiecirklar, kurser eller i körer. Klangfärgsgehöret 
innebär att själva ljudets kvalité står i centrum och inte nödvändigtvis tonens höjd eller längd. 
Klangfärgsgehör kan också definieras av det abstrakta området och innehållsaspekten av 
musiken. Klangfärsgehöret delas också in i två underkategorier: associativt klangfärgsgehör 
och konkret klangfärgsgehör. Tonhöjdgehör13 å andra sidan definieras av det konkreta 
området och formaspekten av musiken. Denna typ av gehör är något som diskuteras bland 
musiker och inom olika former av musikutbildning. Eftersom tonhöjdsgehör diskuteras inom 
det akademiska så förekommer det fler kategoriseringar och undergrupper i förståendet av 
musikinformationen. Den stora skillnaden mellan Helgessons gehörsförmågar är att 
klangfärgsgehör lägger fokus på en typ av kvalité medan tonhöjdsgehör lägger större vikt på 
saker som melodi, rytm och ackord. Eftersom tonhöjdsgehöret diskuteras inom 
musikutbildning och har fler kategoriseringar så kan även detta gehör delas in i två delar. Det 
absoluta tonhöjdsgehöret är förmågan att kunna komma ihåg och identifiera enskilda toner 
utan att ha något externt hjälpmedel, såsom instrument eller referenstoner. Den andra kallas 
för relativt tonhöjdsgehör och syftar istället till olika strategier att identifiera tonhöjden hos 
ett ljud och behöver en annan ton att relatera till.14  

2.2 Tonpsykologi 
Tonpsykologi utgör en del ur musikpsykologin. Den inriktar sig på upplevelsen av enskilda 
toner och tonkombinationer. Den upplevda tonen kan ha olika perceptuella dimensioner 
såsom tonhöjd, tonläge, tonstyrka, klangfärg, volym och täthet. Ämnet behandlar vilka 
samband dessa har med de fysikaliska egenskaperna såsom frekvens, amplitud och 
deltonssammansättning.15 Dessa upplevelser av tonpsykologi försöker också konstruera 
perceptuella dimensioner för skalor från olika inriktningar av femenologi och introspektion. 
Tonkombinationer innefattar studerandet av olika intervall med avseende på att dessa ska 
upplevas karaktäristiska. Det rör frågor som konsonans och dissonansupplevelse mellan 
intervallen. Även frågor som den upplevda karaktären av olika tonarter, olika fenomen som 
färghörande samt att tonpsykologi behandlar också olika frågor om gehör och försök till 
förklaringar därav.16 
   Inom emotionspsykologin17 finns det något som kallas för basic emotions, vilket är fyra 

                                                
12 Helgesson. Absolut Gehör: Konkret minne för ljud. 2003, 86. 
13 Helgesson. Absolut Gehör: Konkret minne för ljud. 2003, 86. 
14 Ibid 
15 Alf Gabrielsson. Tonpsykologi. 2 uppl. Stockholm: Sohlman, 1979, 652. 
16 Gabrielsson. Tonpsykologi, 1979, 652. 
17 John Sloboda, och Patrik Juslin. Psychological perspectives on music and emotion. Music and emotion: 
Theory and research New York: Oxford University Press, 2001, 71-104;  
    Klaus Scherer, och Marcel Zentner. Emotional effects of music: production rules. Music and emotion: Theory 
and research. New York: Oxford University Press, 2001, 362–369. 
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olika grundläggande känslor som kategoriseras inom ramen för västerländsk tonal musik och 
uppfattade känslor. Dessa känslor är glädje, sorg, ilska/vrede och rädsla. Det är också dessa 
känslor som har undersökts mest i akademiska sammanhang. Dessa känslor går att härleda till 
Gabrielsson18 där musiken tar sig olika känsloyttringar beroende på person, musik och 
sammanhang. 

2.3 Audiation  
Audiation (av eng. audio + ation), myntat av Gordon19, innebär att musik och ljud hörs inne i 
en individs medvetande trots att inget av dessa är närvarande i rummet. Alltså musiken tar sin 
form inuti lyssnaren utan klingade faktorer. Audiation kan användas vid lyssning av musik, 
musicera efter notation, spela på gehör eller vid komponering och vid improvisation. 
Audiation är en kognitiv process vilket genom hjärnan ger mening till ljud och musik. 
Gordon20 menar på att audiation ska vara musikens motsvarighet till tänkandet när det gäller 
språk. På samma sätt som när vi lyssnar på en annan människa i en dialog med denne så 
memorerar vi personens klangfärg men även vad denne har att säga. Musiken organiseras 
baserad på vår kännedom inom vår musikförståelse och inom de olika konventionerna för 
rytm och tonhöjd. Även om musiker granskar alla aspekter av musikaliskt ljud, inklusive 
klang, volym och stil, handlar audiation specifikt om tonala och rytmiska dimensionerna i 
musik. Metoderna för lärande i audiation är utformade för att hjälpa eleverna att utveckla sin 
förmåga att granska tonalt innehåll, inklusive tonalitet, viloton och tonfunktion, och 
rytminnehåll inklusive taktarter, puls, rytmgrupperingar och melodisk rytm. Audiation är då 
en flerstegsprocess och har olika typer för att hjälpa eleven ta sig vidare i sin egen lyssning.21 
   Neely22 förklarar audiation tydligare i sin Youtube-video Audiation – play what you hear 
där han ber tittarna att sjunga Mary had a little lamb fast utan att sjunga den utan snarare att 
visualisera visan i sitt medvetande. Där poängterar han vikten av att kunna höra musiken 
innan man spelar musiken. Neely fortsätter vidare med att ju bättre musikern kan utveckla 
förmågan att visualisera musiken. Neely berättar även om att visualisera känslan för sitt 
instrument, koordinationen mellan olika kroppsdelar och hur mycket muskelspänning det 
skulle behövas för att producera varje ton. För att på så sätt kunna utveckla det musikaliska 
hantverket med flera sinnen. Neely nöjer sig inte med att enbart visualisera ljudet utan hur det 
skulle upplevas på sitt instrument. Neely lägger störst vikt vid att elever kan härma eller 
återskapa det de ska spela med sin röst för att konkretisera hur de vill att musiken ska låta.  

                                                
18 Gabrielsson. Starka musikupplevelser. 
19 The Gordon Institute for Music Learning. Main page, 2019.  https://giml.org/ (2019-10-13) 
20 Ibid 
21 The Gordon Institute for Music Learning. Audiation. 2019. https://giml.org/mlt/audiation/ (2019-10-13) 
22 Adam Neely. AUDIATION- play what you hear [AN’s Bass Lessons #31]. 2016-11-7. 
https://www.youtube.com/watch?v=KMqOOokv4TM (hämtad 2019-10-10) 
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2.4 Relationen mellan musik och hörselmekanismen 
I grunden är vi alla människor fysiologiskt uppbyggda på samma sätt och hörseln tillhör det 
autonoma nervsystemet, på så sätt har alla människor samma grundförutsättningar för att höra 
samma sak.23 Vidare är människans erfarenheter av ljud något som upplevs som en känsla och 
musik är i förlängningen en serie av känslor. Ljud är vibrationer och tillhör en ovanlig typ av 
vibration som består luft av miljardtals av partiklar som är jämt utspritt över jorden. Beament 
gör liknelsen med en cykelpump, om en person sätter något för munstycket och pumpar upp 
cykelpumpen, då bildas det vakuum och när munstycket frigörs så skjuts pumphandtaget 
tillbaks med en enorm kraft, denna kraft och påverkan har ljudet då den förflyttar partiklarna i 
luften. Vidare så skriver Beament att en trumma är ett tydligt sätt att uppleva vibrationen med 
synen och på så sätt visa att ljudkvalité går att uppleva med fler än ett sinne. 
   Något som slog Beament var att det inte fanns en ljudande term för visualisering. En term 
han myntat var auralise eller auralising och liknar det med muntlig tradition där en sång eller 
en berättelse kan föras vidare i led, där en notbunden violinist kan sjunga en sång men inte 
spela den utan noter. Beament menar att när musik skapades för länge sedan så var den helt i 
en muntlig tradition och har varit det under en större del av människans historia. Några 
fenomen som människan har skapat är en stadig ton och tydliga rytmiseringar, dessa är en 
konstprodukt för att urskilja musik från alla andra ljud.24 Musik är något ganska unikt bland 
mänskliga innovationer, hur det har skapats en mångfacetterad upplaga av olika instrument, 
komplexa kompositioner och att människor känner njutning av musiken. Musik kan åkalla 
känslor och nostalgi hos åhöraren till en viss typ av musik och att det går att uppskatta musik 
utan att ha någon formell utbildning, vilket gör att musik tilltalar oss på ett nästan ”magiskt” 
plan.25 Beament pratar också om att noter ska värderas som skrivna instruktioner men att 
däremot den skrivna musiken ofta beskrivs som mer sofistikerad musik på samhällsnivå. Han 
ifrågasätter värderingen av noterad musik då de flesta notbundna musiker kan höra låtar ”i 
huvudet”.26 
   Auralising liknar audition, där lyssnaren medvetandegör ljudet eller musiken i det egna 
medvetandet. Vilket möjliggör att när musiken eller ljudet återskapas så finns den egna 
tolkningen med och på så sätt interpreteras musiken efter den egna uppfattningen. 
Interpretationen kan i sammanhanget tolkas som en improviserad process där lyssnaren 
återskapat ett ljud till sin eget.    

2.5 Improvisation 
Improvisation (av lat. improvisus ”oförutsedd”) är ett etnocentriskt begrepp där det inom den 
västerländska musiktraditionen ser det som ett ord som innefattar ett mindre oförberett 
musikaliskt stycke där musiken skapas samtidigt som den utförs.27 Improvisationen är i sig 

                                                
23 James Beament. How we hear music: the relationship between music and the hearing mechanism. 
Woodbridge: The Boydell Press, 2005, 145. 
24 Beament. How we hear music, 10. 
25 Ibid.,154 
26 Ibid  
27 Inge Skog. Improvisation. 2 uppl. Stockholm: Sohlman, 1976, 547. 
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aldrig helt och hållet fri utan den musicerande utgår alltid från ett visst musikaliskt 
grundmaterial. Vidare tar sig även improvisation andra restriktioner såsom tonförråd, 
instrumentets och röstens tekniska möjligheter, melodiskt eller rytmiskt utgångsmaterial och 
stilkonventioner gällande genre och traditionspraxis, vilket ser olika ut geografiskt sätt. 
   Jazz är en genre där ensemblemedlemmarna är involverade i improvisation, där de erbjuder 
varandra ständigt nya idéer, tentativa drag och små variationer samt att varje musiker lyssnar 
noga på de andra. Prestationen i ensemblen är ett gruppskapande resultat och är en kollektiv 
process. Inte nog med att musikerna skapar egna så kallade fraseringarsvariationer och 
solistiska inslag så har även musikerna tagit del av andra tolkningar och idéer skapade av 
tidigare musiker genom musikhistorien. För den insatta lyssnaren åberopar varje sådan 
användning inom improvisationsmomentet en rik komplexitet av associationer i andra 
sammanhang vid lyssnandet.28 

3 Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Boken Deep Listening29 och dess perspektiv på hur ljud kan upplevas har legat till grund för 
den här studien. På ett mer övergripande plan om undervisning och lärande har jag inspirerats 
av John Deweys perspektiv på erfarenhet och hur läraren förhåller sig till sin egen och elevers 
olika erfarenheter. 

3.1 Oliveros perspektiv på lyssnandet 
Oliveros utgår från att själva lyssnandet innebär att förstå komplexiteten av vågformer som 
ständigt skickas ut från olika källor och som uppfattas av vår hörselbark, vilket i sin tur kräver 
aktivt engagemang och koncentration. Igångsatt av erfarenheter och lärande är lyssnandet som 
sker frivilligt och med egen motivation. Örat utsätts ständigt för intryck och överför dessa 
ljudintryck från sin omgivning till hjärnbarken, dock kan samspeltheten mellan 
uppmärksamheten och hjärnbarken finjusteras. Vidare definierar Oliveros lyssnandet som att 
medvetet ge uppmärksamhet till ljud som örat uppfattar samt medvetet processa dessa, till 
skillnad från att bara höra.  
   Oliveros bok Deep Listening30 använder sig av två principer när det kommer till att lyssna. 
Hon nämner som första princip focal attention, vilket kan översättas till de båda engelska 
orden ”focus” och ”local” vilket betyder var för sig fokusering och i stunden. Sammanslaget 
blir det fokus i nuet. Begreppet kan liknas en brännvidd från en lins där lyssnaren kan rikta in 
sig på för att lyssna efter specifika ljud. Den andra principen är global attention, där 
                                                
28 Keith Sawyer. Improvisational Cultures: Collaborative Emergence and Creativity in Improvisation, Mind 
Culture and Activity. 2000, 180–185.  
29 Oliveros. Deep Listening, 2005. 
30 Ibid.  
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ljudbilden är diffus och expanderar kontinuerligt för att ta in allt ljud, vilket gör att 
smådetaljer inte blir så tydliga. Ett exempel av båda dessa är när man besöker en 
fotbollsmatch. Det är ett konstant sorl från åskådarna och möjligtvis en supporterklack, detta 
symboliserats av global attention. Däremot är focal attention exempelvis att höra 
fotbollsspelarna sparka till bollen. Deep listening handlar om att balansera dessa två 
uppmärksamhetsprinciper. Deep Listening är en processträning, att öva på att jobba med en 
process där lyssnandet är i fokus. Oliveros övningar bygger på andningsövningar, lyssna, göra 
ljud och att drömma samt att humor spelar stor roll, tillsammans med ett allvar. I 
metodkapitlet presenterar jag hur jag har använt mig av Oliveros övningar i den här studien.  

3.2 John Dewey och erfarenheter 
I min förra uppsats31 skrev jag om spelmusik och dess potential som stimuli och motivation 
för elever, där diskursen utgick ifrån elevers egna musikerfarenheter och hur de kan främja 
sitt lärande. Dewey säger att varje erfarenhet påverkar människan, på gott eller ont, vilket 
medföljer att attityden påverkar kvalitén i de nya erfarenheter och skapar då speciella 
preferenser som gör det lättare eller svårare att använda sig av denna nya erfarenhet.32 Dewey 
beskriver om lusten till att lära sig nya saker, att lära sig skapar nya erfarenheter och djupare 
förståelse. Om då lusten till lärandet försvagas och blir negativ eller tappar sitt syfte så är det 
att beröva barnet sin medfödda förmåga att lära sig. Därför måste det lärandet förstärkas, 
motiveras och få ett betydande tydligt syfte, men framförallt ska det vara lustfyllt.33 
   All erfarenhet är en port, där vi människor kan skåda en skymt av en värld vi ännu inte 
upptäckt och färdats igenom, gränserna i denna nya erfarenhetsvärld bleknar ju mer vi färdas. 
Interaktion med andra ting gör att det går att tolka erfarenhetens funktion, om det gäller om 
dessa ting är personer i dess omgivning med vilka det sker en social sammanhållning med, där 
materiella ting som böcker, leksaker eller av materialen i något experiment som utgörs. 
Omgivningen och interaktionen mellan olika ting är förhållanden som i sin tur interagerar 
med människans olika behov, förhoppningar, syften och möjligheter. Dessa interaktioner 
skapar nya erfarenheter, till och med den som skapat sig ett luftslott har interagerat med 
föremål i sin fantasi.34 Kontinuitet är också något Dewey gör en stor poäng av, att låta 
erfarenheter få landa under en längre process. Kontinuiteten ska ske med stor frihet och där 
”tvångströjor” och ”bojor” måste överges för att finna stimulans för nya erfarenheter. Yttre 
frihet ska dock tolkas som ett medel och inte ett mål i sig. 35 
   Min uppfattning är att läraren utgår från egna erfarenheter och att läraren medvetandegör 
elevernas förmågor, om deras behov och om deras tidigare erfarenheter. Lärare kan 

                                                
31 Jonathan Wanneby. Analys av musiken i Ocarina of Time: En studie i att lära sig musikteori med spelmusik. 
Självständigt arbete, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, 2019.  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1279068/FULLTEXT01.pdf (2019-10-13) 
32 John Dewey. Individ, skola och samhälle, pedagogiska texter av John Dewey; urval, inledning och 
kommentarer av Sven Hartman, Ulf P. Lundgren och Ros Mari Hartman. (uppl. 4). Stockholm: Natur och 
Kultur, 2015, 179. 
33 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015, 189. 
34 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015. 
35 Ibid., 199 
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kombinera erfarenheter i interaktion med ting och ge en förstärkande och positiv lust till 
elevers lärande till den nya erfarenheten vid lärandet. 

4 Metod 
För att undersöka hur Oliveros idéer om lyssnande kan fungera i undervisning har jag 
genomfört två ”lektioner” med fyra informanter. Efter varje lektion fick informanterna ett 
frågeformulär att svara på när de hade tillfälle men med ett senast angivet datum. Efter att jag 
hade fått deras svar träffades vi en tredje gång där jag berättade mer om min undersökning 
och bjöd på fika som tack. 
   I det här kapitlet redogör jag för hur jag har planerat lektionerna utifrån Oliveros perspektiv 
för lyssnande. Informanterna presenteras och hur de skulle förhålla sig till undersökningen. 
Informanterna fick veta inför undersökningen vad de förväntades att göra samt skriva under 
ett kontrakt. Jag lyfter konsekvenserna av hur mina val påverkade utformningen av 
undersökningen. Slutligen finns det en del där jag berättar om hur jag har bearbetat och 
analyserat den insamlade empirin. 

4.1 Genomförandet av lektionsplanering 
I den här undersökningen har jag planerat två lektioner med fyra informanter, vilka 
presenteras i ett senare avsnitt. Lektionsplaneringen konstruerades i första hand efter Oliveros 
övningar men också övningar jag har erfarit under min utbildning, där jag undervisats av 
Svensson, Misgeld och Möller.36 Jag har även konstruerat egna övningar som fokuserar på 
olika dimensioner i musiken. Det förkommer inte några komplicerade musikteoretiska termer, 
ej heller krav på att komma fram till svaret på till exempel en baslinje, utan informanterna 
förväntas endast beskriva sin upplevelse av den. Första lektionen planerades att ha fokus på 
att känna och uppleva samt auralisera musiken. Vid den andra lektionen var det upplevelsen 
av audiation som planerades vara i centrum, där informanterna förväntades att sjunga 
lyssningsexemplen inne i sitt medvetande istället för att sjunga dessa rakt ut. Lyssning är inte 
enbart att härma musik eller ljud från en extern källa utan det är också att kunna lyssna inåt. 
Där kommer improvisationen in, vad finns det för ljud, rytmer och toner i medvetandet hos 
varje informant? Varje övning planerades vara mellan två till tre minuter vardera. Två 
lektioner på 30 minuter vardera planerades och en extra träff utifall någonting i 
undersökningen behövde kompletteras. Den tredje träffen blev ett tillfälle där informanterna 
fick ta del av mitt syfte med undersökningen och reflektera fritt kring deltagandet. I tabell 1 
redovisas vilka av Oliveros övningar och andra övningar jag har valt att valt att använda.  
 
Tabell 1: lektionsplanering med beskrivning och egna tankar om varje övning, min översättning av Oliveros övningar.  

                                                
36 Lärare på Gotlands Folkhögskola & Kungl. Musikhögskolan.  
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Övning Beskrivning 

1. Andningsreglering Övning från Oliveros. Andas in och räkna till 6, håll andan utan att spänna dig till 4. Upplev 
att halsen är avspänd. Andas ut genom att ha en smal springa genom mungipan och aktivt gör 
en ”hahhhhhh” och räkna till 8. Vänta till 4 och repetera från början. 
 

2. Andningsimprovisation Övning från Oliveros. Sitt i en cirkel, lägg fokus på din andning. Med långa eller korta 
andningar så ska du improvisera tillsammans med de andra i cirkeln. Försök att inte ge 
andningen någon tonhöjd. Lyssna efter rytmer, texturer och form till denna improvisation. 
 

3. Lyssna på ditt hjärta Övning från Oliveros. Lyssna efter hjärtslagen. När du identifierat den så slå med fingrarna 
mot kroppen. När alla i gruppen har hittat sitt hjärtslag gå över till att klappa med händerna. Nu 
gäller det att både bibehålla sin rytm men också att lyssna på helheten. 
 

4. Hjärtkväde Övning från Oliveros. Gnid händerna fram och tillbaka tills du känner värme, placera din 
högra hand över ditt hjärta, din vänstra hand på din grannes axel (till vänster om dig). Andas 
tillsammans och efter en stund ljud en valfri ton som resonerar med ditt hjärta. 
 

5. Gammalt ljud, nytt ljud 
 

Övning från Oliveros. 
Gör ett gammalt ljud som du har ett starkt minne av. Gör ett nytt ljud du aldrig har gjort förut. 
Gör ett ljud din granne gjorde. Gör ett ljud som är ”blått” eller känns ”blått”. 
 

6. Sjung tonplatser  
 

Fått under mina studier på Folkmusikinstitutionen av läraren Olof Misgeld och gästläraren Ale 
Möller. Hitta en grundton. Låt den etablera sig. Sjung tonplatser från grundton till kvint i 
durskalan. Låt varje ton få grunda sig ordentligen och sen jobba på vissa språng eller gå 
skalenligt. Med hjälp av handrörelse och uppvisande av antal fingrar symbolisera vilken ton de 
ska sjunga.  
 

7. Rytmimprovisation Övningen från min första nyckelharpslärare Markus Svensson. Alla informanter väjer en valfri 
rytm eller rytmgrupp. Dessa rytmer läggs på i lager om en i taget. Till slut finns det en 
rytmkomposition. Detta går även att kombinera med att göra andra ljud med munnen. 
 

8. Underdelning 
 

Min övning. Sextondelsunderdelning och triolunderdelning. Två klingande ljudexempel, 
Vivaldis Sommar Op 8 RV 315, sats 3 i G-moll för sextondels underdelning. Rocky Road to 
Dublin är en låt skriven av D.K. Gavan, musiken är traditionell från Irland, The High Kings 
tolkning av denna låt kommer att spelas. 
 

9. Låtform 
 

Min övning. Patrik Henzel, Karl Eurén, Niclas Arn och Gustav Eurén har gjort låten Värsta 
Schlagern med Markoolio och Linda Bengtzing. Låten innehåller nonsenstext men de sjunger 
om de olika delarna som förekommer i låten.  
 

10. Baslinje  
 

Min övning. Kapten Röd har en låt Ju mer dom spottar, där samma basfigur förekommer 
genom hela låten. Fokus blir att inte lyssna på texten. Följdfråga: Var ligger pulsen? 
 

11. Rytmlyssning 
 

Min övning. Michael Jackson är låtskrivaren till låten They don’t care about us. Låten bygger 
på ett rytmgroove och inte så tydlig harmonik.  
 

12. Förekomsten av ackord 
 

Min övning. Elton John skrev musiken och Bernie Taupin skrev texten till låten Candle in the 
wind. Uppgiften är att markera vart ackordsbyten sker i vers och refräng. Lyssna på 
korrelationen mellan bas/gitarr/piano och trummor. 
 

13. Melodilyssning 
 

Min övning. Från Norra Vi i Östergötland finns en variation nedtecknad av Fager som en ros. 
Uppgiften är att lyssna på melodin och sjunga med i sitt medvetande. Hitta formen/delarna i 
musiken. Lyssningsexemplet är Ranarims tolkning av denna folkvisa. 
 

 
Lektionsplaneringen bygger på Oliveros perspektiv focal attention37 där informanterna ska 
möjliggöras att få tillfälle att urskilja en enskild dimension i musiken. Tanken var att detta 
perspektiv skulle genomsyra studien och att informanterna skulle ges tillfälle att reflektera 
över hur det upplevdes att enbart få fokusera på en dimension. Under andra lektionen ville jag 
få in tankarna kring audiation38 och hur det var för informanterna att jobba med denna princip 
samtidigt som övningarna fokuserade på focal attention.  
 

                                                
37 Oliveros. Deep Listening, 2005. 
38 The Gordon Institute for Music Learning. Audiation. 
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Tabell 2: Första lektionens övningar. 

1 – andningsreglering 

2 – andningsimprovisation 

5 – gammalt ljud, nytt ljud 

6 – sjung tonplatser 

7 – rytmimprovisation 

8 – underdelning 

9 – låtform 

10 – baslinje 

7 – rytmimprovisation (avslutande övning) 

 
Dock gick första lektionen fortare än vad det var planerat varför övningarna 6 - sjung 
tonplatser och 5 - gammalt ljud, nytt ljud även genomföres i slutet av samma lektion. 
 
Tabell 3: Andra lektionens övningar. 

1 – andningsreglering 

2 – andningsimprovisation 

3 – lyssna på ditt hjärta 

4 – hjärtkväde 

7 – rytmimprovisation 

11 – rytmlyssning 

12 – förekomsten av ackord 

13 – melodilyssning 

7 – rytmimprovisation (avslutande övning) 

4.2 Informanter och etiska överväganden 
Informanterna som deltagit i undersökningen bestod av två sångpedagogstudenter och två 
folkmusiker på amatörnivå. Informanternas åldrar är mellan 28–40 år och de valdes baserat på 
ett bekvämlighetsurval. Jag känner dem sedan innan och har diskuterat musikteori med dem. 
Två av dem studerar på samma lärarprogram som jag och två är före detta elever till mig. Jag 
har på grund av etiska skäl valt att inte namnge vem av informanterna i resultatet som står för 
citaten, då jag anser att detta kan röja deras anonymitet. I enlighet med god forskningssed och 
etiska tankar i enlighet med riktlinjer och råd39 informerades samtliga informanter före 
studiens start om vad jag ville undersöka, hur undersökningen skulle gå till och hur mycket av 
deras tid denna undersökning skulle ta i anspråk. Informanterna fick även skriva på ett 
kontrakt där de var medvetna om att de skulle spelas in med video. Det är inte filmerna i sig 
som är det centrala utan deras upplevelse av övningarna i undersökningen. Informanterna fick 
veta att studien fokuserade på själva lyssnandet, de fick också veta att de inte behövde 
identifiera och transkribera rytmer, ackord eller tonhöjd i noter. Informanterna fick inte heller 
avbryta förutom vid oförståelse när en övning var oklar, detta berodde på att undersökningen 
                                                
39 Vetenskapsrådet. God forskningssed. 2017. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-
utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html (2019-10-13) 
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innehåller många övningar under lite tid. Jag hade planerat en tredje träff ifall informanternas 
beskrivningar inte innehöll tillräckligt mycket data för att kunna sammanställas till ett resultat. 
Efter att empirin hade samlats in så beslöt jag att jag hade tillräckligt med data och den tredje 
träffen blev istället en dialog där jag presenterade syftet med studien och bjöd på fika.  

4.3 Videoobservation  
En vanlig metod inom humanistisk forskning för datainsamling är att videofilma 
undersökningen40. Materialet blir då lättare att distansera sig ifrån, då det förhoppningsvis blir 
lättare att förhålla mig objektivt till händelseförloppet. Det blir också rikt på information om 
vad som sker samtidigt och fångar t.ex. händelsesekvenser, interaktion mellan informanter, 
kroppsspråk, gestik, blickar och ansiktsuttryck. På så sätt bevaras händelser och detaljer som 
jag kan ha missat under lektionerna, då kan videoobservation lättare uppmärksamma 
händelseförloppet vid ett senare tillfälle. Användningen av videokamera kan också ha en 
inverkan på deltagarna och därmed den data som insamlas. Deltagarna kanske inte agerar som 
de skulle göra annars i en vanlig undersökningssituation. Forskaren bör vara observant på hur 
och när deltagarna reagerar på̊ kamerans närvaro för att minska påverkan. 
   En film kan tolkas som en objektiv version av en händelse, men en inspelning är inte en 
kopia av verkligheten41. Operatören, den som filmar, gör begränsningar som handlar om 
utrustningens placering i rummet, kamerainställningar och andra val som gör att vissa data 
lyfts fram, synliggörs eller döljs. Kvalitén på̊ inspelning rörande upplösning, fokus, brus, 
störningar och sorl från flera personer som talar samtidigt är andra tekniska begränsningar. 
Filmestetik kan också̊ påverka hur en person tolkar en films innehall och form. Video-
inspelningarna skedde vid de två lektionerna och utrustningen som användes var en 
mobilkamera. Kameran var stationär på ett notställ. Kameran placerades för att fånga så 
mycket utav informanternas ansiktsuttryck och kroppsspråk som möjligt. Placering av 
utrustningen ledde till begränsningar i undersökningen gällande svårigheterna att se det som 
händer i resten av rummet. Att jag själv inte finns med på videofilmen medför att dialogen 
mellan mig och informanterna är svår att urskilja med blotta ögat. Videofilmerna har fungerat 
som stöd ifall något verkade otydligt i deras utsagor gentemot vad vi gjorde under 
lektionerna. 

4.4 Skriftlig feedback på upplevelser 
Eftersom undersökningen bygger på informanternas upplevelser bad jag dem att skriva ner 
sina tankar om vad som var lätt eller svårt samt vad som kändes konstigt eller om det fanns 
något informanterna inte förstod. Andra frågor om vad informanterna uppfattade som ny 
lärdom efter underökningen om sig själva fick de också frågor om. Jag bad informanterna att 
skriva ner sina upplevelser efter varje lektion, att så att mycket som möjligt fanns nedskrivet 

                                                
40 Carey Jewitt. Editorial. International Journal of Social Research Methodology. 2011-05-11, 171–178. 
41 Cato Bjørndal. Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 
(1. uppl.) Stockholm: Liber, 2005. 



 

 13 

innan de började glömma bort vad de upplevt. Informanterna efterfrågade en lista på 
övningarna och som de fick via en Google-drivelänk efter varje lektion. För att underlätta 
informanternas arbete i att tydliggöra vad de upplevde under studiens gång. Detta gör att 
informanternas beskrivna upplevelser blir en form av efterkonstruktion där det finns en 
problematik med att garantera de upplevelser de beskriver. Denna upphämtning för att 
”väcka” minnen så kallad elicitering42 kan fungera som ett alternativ till direkta, muntliga 
intervjufrågor. För att konkretisera abstrakta begrepp kan detta tillämpas genom att förflytta 
uppmärksamheten till externa material som i det här fallet är nedskrivna upplevelser. Det 
betyder att det material jag har fått fram i resultatet i första hand bygger på min analys av 
informanternas beskrivningar om vad de säger sig ha upplevt. Slutligen fick informanterna ett 
datum när deras nedskrivna upplevelser skulle skickas in. Inlämningen skedde helgen innan 
tredje och sista träffen skulle äga rum. Informanterna skickade sin skriftliga feedback via mail 
i form av ett PDF-dokument. Detta för att jag ville se hur mycket empiri jag hade att arbeta 
med, men också för att kunna använda sista lektionen för att få fler tankar och reflektioner ur 
informanterna. Denna träff kom i slutändan att användas till att informanterna fick ta del av 
mitt syfte med undersökningen och reflektera fritt kring deltagandet och att jag bjöd på fika. 

4.5 Konsekvenser av mina val 
Fem övningar ur Deep Listening43 användes i undersökningen då jag fann dem relevanta för 
mitt syfte, enkla för mig att förstå och relativt korta. Andra övningar i Oliveros bok är 
heldagarsaktiviteter med fokus på idéer där deltagarna jobbar med egna ljud som 
grundmaterial för musikkomposition. Jag valde även bort övningar som krävde instrument 
eller annan teknisk utrustning eftersom jag ville lägga fokus på rösten som verktyg för 
lyssnande. 
   Urvalet av informanter innebar i sig en begränsning. Med en större och kunskapsmässigt 
bredare grupp hade jag möjligtvis fått ett annat resultat, jag ansåg dock att fyra stycken 
informanter med goda förkunskaper räckte för denna undersöknings omfattning. 
Informanterna är dessutom personer som jag känner sen tidigare, med en okänd 
informantgrupp hade man även då kunnat se ett annat resultat. På grund av tekniska 
begränsningar valde jag att låta videoobservationens fokus vara på informanterna, vilket 
innebar att jag själv inte syntes i bild under lektionerna. Detta innebär givetvis också en 
begränsning i hur mycket av samspelet mellan lärare och elever som framgår, men jag 
bedömer att det trots denna begränsning går att utläsa en fullgod bild av lektionerna   

4.6 Bearbetning och analys 
Denna undersökning har analyserat och bearbetat informanternas skriftliga feedback som 
visar hur de har upplevt enskilda övningar. Informanterna har lämnat in funderingar och 

                                                
42 Keith Barton. Elicitation Techniques: Getting People to Talk About Ideas They Don’t Usually Talk About. 
Theory & Research in Social Education, 2015-06-07. 43(2), 179–205. 
43 Oliveros. Deep listening, 2005. 
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upplevelser angående de övningar som presenterades under de båda lektionerna. Där har de 
fått formulera hur de upplevde musik i olika sammanhang och på vilket sätt ljudet och 
musiken påverkade dem. När jag väl fick ta del av informanternas skriftliga feedback på 
upplevelser kopierade jag in texterna i undersökningens Word-dokument. Varje informants 
beskrivningar fick en egen färg för att jag lättare skulle kunna hålla isär vem som beskrev vad. 
   Faktorer såsom vardagsspråk i de skriftliga upplevelserna är bearbetad för att så långt som 
möjligt kunna uppfylla anonymitetskravet. Då har vissa ordval, formuleringar och särskilda 
upplevelser kopplad till ålder, kön eller sysselsättning skrivits om. Utöver informanternas 
skriftliga feedback om deras upplevelser har jag även haft tillgång till en videoobservation av 
lektionerna men det är informanternas egna reflektioner som utgjort grunden för resultatet. 
Jag har använt mig av deras beskrivningar av sina upplevelser för att ta fram tematiska 
bearbetningar i resultatet. Detta har medföljt att mycket av informanternas övriga tankar och 
funderingar kring undersökningen i stort inte kommer att presenteras. Detta till följd på att jag 
vill lyfta särskilda faktorer av deras upplevelser. Dessa faktorer ligger till grund i att stödja 
lyssnandet för att möjliggöra urskiljandet av dimensioner musik och ljud. 
   Efter att informanterna lämnat in skriftliga beskrivningar av sina upplevelser kring 
övningarna skrevs all data in i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Den nedskrivna 
datan har genom tematisk analys44 bearbetats om för att ta fram ett index av centrala teman i 
materialet. Bryman nämner att tematisk analys är ett vanligt sätt att analysera kvalitativt 
material. Genom att läsa igenom materialet noggrant identifieras det huvudteman och 
subteman. Efter att ha granskat informanternas skriftliga feedback så fick jag fram sex 
huvudteman som också är relaterade till de övningar som presenterades i studien. Dessa 
övningar grundar sig på Oliveros focal attention och hur informanternas tidigare erfarenheter 
påverkar upplevelsen.  Tre av dessa teman hade att göra med gehörsämnets tre grundpelare45, 
vilka är melodi, rytmik och harmonik. Dessa teman genomsyrade lektionsplaneringen även om 
informanternas huvudfokus låg i upplevelser. Dewey pratar om kontinuitet46 och jag ville ta 
reda på hur informanterna förhöll sig till övningar som återkom under två lektioner. I de två 
sista huvudtemana så uppfattade jag att informanterna skrev ner att de upplevde glädje och 
rädsla när de genomförde vissa övningar. Då förhåller jag deras feedback mot basic 
emotions47 som återfinns i emotionsläran. 

5 Resultat 
I kapitlet presenteras studiens resultat där analysen av informanternas skriftliga beskrivningar 
av sina upplevelser har delats in i sex huvudteman. De tre första huvudtemana förhåller sig till 
musikämnet gehör och tre grundläggande faktorer som melodik, rytmik och harmonik. Det 

                                                
44 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder (uppl. 2.). Johanneshov: Liber, 2011. 
45 Bengtsson. Gehör, 1976, 82. 
46 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2005, 199. 
47 Sloboda och Juslin. Psychological perspectives on music and emotion, 2001.; 
Scherer och Zentner Emotional effects of music: production rules, 2001. 



 

 15 

fjärde huvudtemat innefattar hur upplevelserna är när flera av övningarna återkommer i båda 
lektionerna, i detta huvudtema finns tre subteman; andningsövningar, tonplatser och 
rytmimprovisation. De två sista huvudtemana berör informanternas känsla för glädje och 
rädsla i övningarna, detta grundar sig på två av kategorierna i basic emotions48 glädje och 
rädsla. 

5.1 Melodik  
Inom gehörslära49 är melodik en av de strukturella musikaliska dimensionerna. Denna studie 
bygger på att arbeta mot strukturer i gehörslära och därför innehöll en av övningarna att bara 
lyssna på melodin (övning 13 i Tabell 1).  

Under låten Fager som en ros (melodilyssning) var det enklare att lyssna 
efter melodin då jag sysslar mycket med sång. 

 
En informant skrev att denna övning tillhörde den enklare kategorin av övningar och hen 
kunde lättare lyssna efter melodin. Detta går att uppfatta då informanten har tidigare 
erfarenheter inom sång. En annan informant lyfter fram att tidigare erfarenhet inom genre kan 
bidra till att urskilja dimensioner i musik.  

Lyssningsexemplet från Ranarims Fager som en ros var lättast att uttyda 
melodi och arrangemang i detalj då jag har förkunskaper inom genren. 

 
Beskrivningarna om gruppens upplevelser kring övningen tyder på att de har erfarenhet av att 
urskilja melodi. Melodin kan vara den dimension av musiken som informanterna har vana att 
lyssna på, då två av informanterna går en sångutbildning och de andra två spelar folkmusik. 
Vilket är inriktningar och genre där melodi är framträdande. 

5.2 Rytmik 
Inom gehörslära så är en annan strukturell musikalisk dimension rytmik50. Denna studie 
bygger på att arbeta med aspekter ur gehörslära och därför innehöll en av övningarna att bara 
lyssna på rytmiken i ett lyssningsexempel (övning 11 i Tabell 1).  

Det fanns en utmaning att bibehålla fokus när Michael Jackson sjunger i 
They don’t care about us. Jag upplevde att trumrytmerna under låten 
försköts en aning. 
 

En informant beskriver upplevelsen kring övningen som att rytmerna förskjuts och att det är 
en utmaning att enbart lyssna på rytmiken istället för på sången. Ytterligare en annan 
informant reflekterar över att denne har svårt att lyssna på trummor. 

                                                
48 Sloboda och Juslin. Psychological perspectives on music and emotion, 2001.; 
Scherer och Zentner Emotional effects of music: production rules, 2001. 
49 Ingemar Bengtsson. Gehör, 1976, 82. 
50 Ibid. 
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Det är svårt att lyssna på trummor och att också återskapa (auditera) 
trumrytmen i sitt medvetande under låten They don’t care about us. 

I denna övning skriver informanterna att det finns en större svårighet i att lyssna och urskilja 
rytmiken i lyssningsexemplet. Informanterna skriver att de har lite svårare att urskilja och 
härma rytmer i sitt medvetande än det var att göra motsvarande med melodier. Tidigare i 
huvudtemat melodik så skrev jag fram att att informanterna hade tidigare erfarenheter att 
urskilja dimensionen melodi i musiken. Här kan jag uppfatta på deras beskrivningar att det 
inte finns lika mycket av tidigare erfarenheter gällande rytmik.  

5.3 Harmonik 
Den tredje strukturella musikaliska dimensionen är harmonik51. Studien är tänkt att jobba mot 
strukturer i gehörslära och därför innehöll lektionsplaneringen övningar i att urskilja ett 
harmoniskt förlopp (övning 10 i Tabell 1). 

Låten Ju mer dom spottar är en låt som jag har hört tidigare men aldrig 
funderat över baslinjen, vilket jag brukar ha väldigt svårt för. Men att 
basstämman i sig var tydlig och enkelt att hänga med i. Det var glädjefyllt 
och kändes stort att faktiskt orka lyssna igenom en hel låt och lyssna på 
stämman!  

Här berättar en informant om att en tidigare erfarenhet har inneburit en svårighet men att 
denna övning hade en positiv inverkan då informanten kunde identifiera baslinjen på grund av 
dess tydlighet. Andra reflektioner beskriver att när väl gruppen hade förstått baslinjen så 
förflyttades uppmärksamheten mot andra dimensioner i musiken.  

Däremot när baslinjen hade etablerats så blir det oehört svårt att inte börja 
lyssna på resesterande instrument i låten. 

Övningen innebar en positiv erfarenhet för en informant då denne hade hört låten tidigare men 
inte reflekterat över baslinjen och kunde under övningens gång identifiera baslinjen. Det 
uppstår problematik när andra informanter har urskilt basstämman. Svårigheten blev att de 
istället fokuserade på andra instrument i musiken. 
   En annan övning som går att förhålla sig till vad gäller harmonik är lyssningsexemplet 
förekomsten av ackord. Där fick informanterna lyssna tre gånger på låten Candle in the wind, 
dock bara intro, första vers och refräng. Första gången fick de i uppgift att lyssna bara på 
piano, andra gången piano i korrelation till basen och sista gången på instrumenten piano, bas 
och trummor (övning 12 i Tabell 1). 

Att lyssna på trummor i Candle in the wind kändes som absolut svåraste 
övningen för min del, också på ovanan att lyssna på instrument är mycket 
svårare för mig än att lyssna på sångmelodin/melodin. Det är något jag har 
övat på så mycket mer som sångare. Dags att börja öva lite mer!  

 
                                                
51 Ingemar Bengtsson. Gehör, 1976, 82. 
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Oerfarenheten att lyssna på instrument är något som den här informanten skriver fram. Denne 
har mer erfarenhet att lyssna på sjungna melodier vilket kan bidra till att övningen är svår. 
Dock så har informanten insett en begränsning hos sig själv och väljer att skriva fram att 
denne måste öva mer. En annan informant skriver fram att övningen är både lätt men 
problematisk. 

Låten Candle in the wind var både lätt men samtidigt svårt. Det var enkelt 
att höra ackordbytena, men musikaliska inslag drog koncentrationen åt sitt 
håll. Jag kände att min trötthet spelar stor roll på hur lätt det är att fokusera 
och hålla koncentrationen. 
 

Likt övningen Baslinjen fanns det andra dimensioner i musiken som gjorde att informanterna 
blev mindre fokuserade, uppmärksamheten för övningen minskade. En annan informant håller 
med ovanstående, men beskriver att ackorden är enklare att urskilja än i refrängen.   

Basen i korrelation med pianot signalerar ett tonbyte i versen därav så får 
jag upplevelsen att där skedde ett ackordbyte. I refrängen så är det svårare 
att uppfatta ackordsbytena men jag hör att det är andra ackord i refrängen 
än i versen. Det var svårt att lyssna efter ackordföljden då sången tog 
mycket av koncentrationen. Dessutom så bidrog det musikaliska 
arrangemanget till att uppta koncentration då det upplevdes som klangfullt.  

Informanterna reflekterar över att det finns utmaningar i att urskilja en särskild dimension i 
musiken. Detta trots att de innan övningen startade fick med sig vad de specifikt skulle lyssna 
efter. När informanterna väl förstått olika samband i musiken så drar koncentrationen åt andra 
dimensioner i musiken, så som sång eller körpartier. Likt huvudtemat rytmik så går det att 
uppfatta att informanterna inte har lika mycket erfarenheter att lyssna på den här typen av 
dimensioner i musiken, vilket kan medfölja vissa svårigheter i att återskapa en baslinje eller 
en ackordföljd. 

5.4 Kontinuitet; övningar som förekom under båda 
lektionerna 

Kontinuitet52 är att låta erfarenheter få landa under en längre process. Denna process försökte 
jag urskilja genom att låta samma övningar återkomma under båda lektionerna för att kunna ta 
reda på hur likheter och skillnader var under första lektionen respektive andra lektionen.  

5.4.1 Andningsövningar 
Varje lektion började med två andningsövningar (övning 1 och 2 i Tabell 1). Informanterna 
sammanfogade dessa två övningar till en och samma beskrivning. Dessa två övningar visar 
enligt beskrivningarna att det fanns både ”enkla” och ”jobbiga” moment i övningen. 

                                                
52 Dewey. Individ, skola och samhälle. 2015, 199. 
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Det var lätt att komma på rytmer i andningsimprovisationen, då jag bara 
fick göra korta eller långa rytmer. Det fanns frihet i att själv få bestämma 
över andningsrytmformen och valfrihet i att anpassa sig efter de andra i 
gruppen eller sitta och göra sina egna rytmer en stund. 
Andningsregleringen var svår då det kändes som om det var skillnad 
mellan hur det teoretiskt skulle utföras och hur det blev i praktiken. Jag 
blev sömnig och trött av övningen samt efterfrågade aktivering för att rikta 
sin uppmärksamhet. 

Informanten tyckte att det var lätt att komma på rytmer, att få välja mellan två alternativ 
medförde en frihet i övningen. Dock blev informanten trött av övningen och efterfrågade 
aktivering. En annan informant beskrev att båda dessa övningar var jobbiga på något sätt.  

Det fanns en svårighet med dessa övningar, det var svårt att släppa taget 
och tillåta mig själv komma ner i djupandningen. Jag tyckte att det var 
jobbigt med räkningen i andningsregleringen då jag aldrig gjort denna 
typen av övning tidigare. 

Det blev ett hinder för informanten att genomföra övningen. Detta berodde på brist av tidigare 
erfarenheter. Det medförde svårigheter i både verkställande och syfte med övningen. Om 
informanten deltagit i likande övningar hade det troligen inneburit att informanten genomfört 
övningen på ett annat sätt. Informantens reflektion från andra lektionen visade istället att 
övningen var lättare att genomföra. Informanten beskrev att gruppdynamiken hade förändrats 
till något positivt, att gruppen lyssnande mer på varandra.  

Det var lättare den här gången att göra andningsregleringen, även om den 
fortfarande gjorde mig trött. Andningsimprovisationen var även denna vid 
andra lektionen både lättare och roligare, då jag upplevde att det var 
mindre kaos denna gång. Gruppen lyssnade mer på varandra denna lektion 
och gruppen lekte med sina rytmer. Jag tyckte att det var lättare denna 
gång då jag fick etablera min egen rytm i medvetandet först och sen 
återskapa den i efterhand, vilket ledde till att det var lättare att variera 
rytmerna. 

 
Informanten beskrev att övningen var lättare den här gången men att övningarna fortfarande 
gör informanten trött. Under andra lektionen informerades informanterna om att de skulle få 
prova på audiation. Enligt informanten så underlättade det konceptet dessa övningar. En 
annan informant beskrev övningen lite annorlunda. 

Var mycket snabbare denna gång, och samtidigt lugnare framförd av 
ledaren – bra! Men jag kände att jag inte heller kom in i samma ”mode” 
som gången innan, det gick helt enkelt för snabbt och utfördes med mindre 
känsla.  

 
Här skiljer sig beskrivningarna av övningen mellan två informanter. Den ena beskrev att den 
andra lektionen kändes bättre, varpå den andra informanten reflekterade att övningen sig 
genomfördes lugnare men att informanten tyckte att övningarna gången innan kändes bättre. 
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5.4.2 Sjung tonplatser  
En annan övning som återkom under båda lektionerna var att sjunga tonplatser (övning 6 i 
Tabell 1). Under övningen skulle informanterna sjunga tonerna mellan grundton och kvinten i 
en durskala. Jag använde mig av ett teckenspråk där olika fingrar representerade olika 
tonhöjder. 

Jag är ovan vid att använda min röst att ta toner med och tyckte det var 
svårt att sjunga de olika tonerna som presenterades i tonplatser. 

När en informant inte har erfarenhet av att använda sin röst som ett redskap, blir övningen 
svårare att utföra. En annan informant upplever svårigheten mellan sång och det teckenspråk 
jag använde i övningen.  

Det är svårt att sjunga efter noter och andra tecken samt att jag har svårt att 
höra intervall i huvudet men att det är lustfyllt när det väl fungerar. 

Denna övning hade en högre svårighetsgrad än vad informanten har tidigare vana av att arbeta 
med. Informanten beskriver hur hen vanligtvis jobbar med sång vilket för mig går att uppfatta 
som vilka tidigare erfarenheter hen har i att sjunga olika intervall. Trots detta fick informanten 
en positiv erfarenhet av momentet då hen kunde sjunga ”rätt”. Inför andra lektionen med 
samma övning skriver en informant att övningen var svårare att genomföra. Det gick dåligt att 
utföra övningen. 

I tonplatser gick det betydligt sämre att utföra övningen och skyller på min 
egen prestation. Upplevelsen av att prestera i gruppen var något som 
gjorde att gick dåligt. Trots att det bara var fem toner ur en durskala så var 
det svårt att ta det till sig. Kanske berodde detta på min trötthet under 
denna lektion? 

 
Informanten beskriver att trötthet spelar roll under det andra tillfället då övningen skulle 
utföras. Här går det att urskilja en försämring i hur övningen utfördes av informanten. Det går 
också att urskilja det som att övningen bidrar till en känsla av prestation för informanten, 
vilket förutom tröttheten kan bidra till en försämrad upplevelse. En annan informant lägger till 
att övningen blir lite lättare när gruppen inte behöver stanna så länge på varje ton. 

De var svårt att hänga med i tonplatser. Det blev lättare då jag inte 
behövde stanna kvar så länge på varje ton. 
 

Denna övning har till skillnad från andningsövningarna nästan bara negativa upplevelser. Det 
går ändå att urskilja lite glädje när en informant inte behöver stanna så länge på en och samma 
ton och övningen uppfattas som lättare till följd av detta. Informanterna skriver fram att 
övningen har några bidragande faktorer som gör den svår att utföra. En av dem är 
oerfarenheten av att använda sig av sin röst. En annan informant skriver fram oerfarenheten 
av att sjunga efter noter eller andra tecken. Faktorer såsom trötthet och prestation synliggörs i 
beskrivningarna.  
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   Videoobservationen visar att övningen hade ett bra flöde där informanterna till en början 
visade på osäkerhet men att de gemensamt kunde hålla grundtonen. Osäkra tonhöjder fick 
bearbetas och mot slutet av övningen var dessa mycket stadigare.  

5.4.3 Rytmimprovisation 
Övningen handlade om att ta fram informanternas musikalitet genom att låta dem slå med sina 
händer i bordet eller med rösten för att göra ljud. Denna övning var också planerad att 
återkomma i slutet av varje lektion (övning 7 i Tabell 1). En informant skrev fram att 
övningen blev bättre när resten av gruppen lyssnande mer på varandra. 

Rytmimprovisationen blev bättre när gruppen som helhet lyssnade på 
varandra och började bjuda på sig själva. 
 

Informanten beskriver en glädje över att gruppen mer och mer lyssnade på varandra och på så 
sätt blev övningen mer tillfredsställande. Informanten uttrycker att övningen med tiden blev 
bättre. En annan informant beskrev övningen som rolig men samtidigt svår, informanten hade 
önskat mer tid.  

Övningen i sig var rolig men svår då jag hade behövt mer tid att fokusera, 
avsaknaden av tydlig grundpuls och att reglerna kring denna övning var 
lite diffusa. 

Informanten menar att informationen av övningen var otydlig. Det var även otillräckligt med 
tid. Informanten efterfrågande en tydligare grundpuls som eventuellt kunde förbättra dennes 
prestation. Detta påverkade reflektionens kvalitet. En tredje informant hade några andra 
svårigheter med övningen.  

Svårigheten med rytmimprovisation var att komma på bra rytmer och 
bibehålla dessa tillsammans med de andra i gruppen.  

Den här informanten beskriver övningen som svår i att komma på och bibehålla rytmer på en 
tillfredställande personlig nivå. Det går att urskilja en viss typ av oerfarenhet hos informanten 
med denna övning. Det går också att urskilja en annan typ av prestationssvårighet med att 
göra övningen på ett tillfredställande sätt. Den sista informanten beskriver skillnaden i 
övningen efter att gruppen hade fått höra lyssningsexempel emellan övningen, vilket denne 
beskrev bidrog med inspiration.  

Rytmimprovisationen var mycket lättare i slutet av första lektionen än den i 
början, och roligare, samt mer musikalisk. Jag hade fått inspiration av 
lyssningsövningarna. Jag kände mer frihet och kunde starta något rytmiskt 
mönster i valfri underdelning. 

Informanternas olika erfarenheter och lyssnande spelar stor roll för hur den här övningen 
upplevdes. En informant tyckte det var bra med tid, en annan önskade mer. En uttryckte att 
det var svårt att komma på rytmer medan en annan beskrev att denne fick inspiration under 
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lektionens gång. Det går att urskilja två typer av prestationer, den ena handlar om att få tid till 
att fokusera och fundera och den andra handlar om att komma på bra rytmer och bibehålla 
dessa genom övningens gång. Inför andra lektionen skriver en informant fram att övningen är 
roligare.  

Rytmimprovisationen roligare, att gruppen lyssnade mer på varandra men 
också att det fanns gott om tid att etablera sin egen rytm i medvetandet och 
återskapa den. 
 

Informanten utrycker här glädje och att övningen upplevdes som roligare gentemot förra 
lektionen. Här går det att urskilja en positiv progression i övningen hos en informant. Det går 
också även att urskilja en positiv inverkan på audiation. En annan informant beskriver 
motsatsen. Övningen känns trött och omusikalisk samt att informanten upplever att det är 
svårt att hitta rytmer och bibehålla dessa.  

Rytmimprovisationen visade på samma problematik som under första 
lektionen. Gruppen kändes trött och oengagerad och jag ifrågasatte min 
egen del i det hela. Momentet i sig kändes inte lika musikaliskt som förra 
lektionen och jag hade svårt att hitta en tydlig rytm och bibehålla den 
genom momentet.  

Övningen beskrivs av två informanter som både glädjefylld och som jobbig, där den ena 
informanten beskriver en förhöjd positiv erfarenhet medan en annan reflekterade att övningen 
gick bättre under första lektionen. Två informanter beskrev den här övningen med stora 
motsatta kontraster. Det går bara att spekulera i varför övningen kunde ge så stora utslag åt 
såväl det positiva som åt det negativa hållet. För den informant som beskriver övningen som 
positivt så kan det ha att göra med att denne känner igen övningen. Informanten kan då i 
förväg förbereda sina rytmer, vilket också denne skriver fram. Den informant som upplever 
övningen som negativ kanske känner en egen trötthet hos sig själv, vilket i sin tur kan ha 
bidragit till att informantens prestation och upplevelse uppfattade som negativ. 
   Videoobservationen visar att övningen till en början är ostadig men att informanterna 
kommer snabbt in övningen och har förmågan att bibehålla sina rytmer. När övningen 
återkommer som avslutande övning så har komplexiteten och stabiliteten på rytmerna ökat, 
informanterna kommer snabbare igång och använder sig både av händer och röster. 

5.5 Känslan av ”glädje” 
Jag har i tidigare teman beskrivit informanternas positiva beskrivningar av upplevelser. Under 
detta avsnitt lyfter jag fram några exempel på hur känslan av glädje beskrevs av 
informanterna i samband med övningarna. En av kategorierna basic emotions inom 
emotionspsykologin53 är glädje. Jag har valt att här ge några exempel på där informanterna 

                                                
53 Sloboda och Juslin. Psychological perspectives on music and emotion, 2001.; 
    Scherer och Zentner Emotional effects of music: production rules, 2001. 
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har beskrivit positiva upplevelser. En av informanterna beskriver upplevelser av övningen 
som handlade om underdelningar (övning 8 i Tabell 1). 

Sextondelsunderdelningen gjorde så att färg och form ”talade” inne i 
huvudet. Triolunderdelningen var tvärtom, mer åt det festligare hållet och 
mer medryckande, där det fanns associationer till medeltiden eller busiga 
pirater. 

Informanten beskriver inte bara att denne kunde urskilja underdelningarna utan det går att 
också urskilja associationer mellan lyssnandet och inre bilder som kan kopplas till tidigare 
erfarna användningar av de musikaliska dragen som åsyftas. En annan informant beskrev en 
positiv upplevelse av hur texten kan hjälpa till att förstå musikalisk form (övning 9 om 
låtform). 

Som lyssnare var det lätt att hänga med i det musikaliska uppbyggandet 
som presenterades i texten till Värsta Schlagern.  

Eftersom texten i Värsta schlagern innehåller formdelar som vers, refräng och höjning var 
kanske en bidragande faktor till att informanten lyckades hänga med i formen på grund av 
textinnehållet. I basic emotions54 presenteras kopplingen mellan känslan glädje och känslan 
av att ha lyckats med en uppgift, som informanten i detta fall beskrev. En annan informant 
beskrev dock ett litet problem med samma övning.  

Schlagern var nostalgisk, hört den ett flertal gånger som barn, men att 
lyssna på texten var supersvårt, speciellt då jag ofta lyssnar mer på 
tonbildning, klanger, instrumentation osv. Här var det riktig hjärngympa 
att helt fokusera på texten, speciellt då man redan hört refrängen en gång 
och texten bara upprepade sig. 

Här bildar övningen ett hinder för känslan av glädje för informanten. Övningen är till en 
början nostalgisk, vilket tyder på positiva tidigare erfarenheter gällande den här låten. Det är 
ofördelaktigt att övningen enbart ska fokusera på texten vilket är svårt för informanten. Denne 
skriver fram att den vanligtvis lyssnar på andra dimensioner i musiken. Det går att urskilja att 
den problematiska situationen beror på att informanten har en annan uppfattning om hur 
denne uppfattar dimensioner i sång. Problematik uppstår när informanten ska filtrera bort 
dimensioner i sången och detta kan påverka helheten och skapa en känsla av otrygghet. 

5.6 Upplevelsen av ”rädsla” 
En annan kategori ur basic emotions inom emotionspsykologin55 är rädsla. Jag har valt att 
lyfta övningar där informanterna har beskrivit negativa upplevelser; där det rent av blev 
jobbigt att utföra övningarna. I citatet nedan handlade övningen om att komma på olika ljud 

                                                
54 Sloboda och Juslin. Psychological perspectives on music and emotion, 2001.; 
    Scherer och Zentner Emotional effects of music: production rules, 2001. 
55 Ibid. 
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som för informanten var synonymt med något gammalt och fundera ut ett nytt ljud (övning 5 i 
Tabell 1). 

Tyckte jag var sjukt jobbig, framförallt därför att jag låste mig, gjorde 
ljudet av en katt som gammalt ljud tror jag, men vid nytt ljud, typ det första 
vi minns var det helt blankt. Att bara göra ett ljud rätt ut i rummet, och då 
också̊ ett ljud man aldrig tidigare gjort var riktigt svårt.  

 
Övningen visar sig enligt alla informanternas beskrivningar vara den svåraste övningen att 
utföra. Det beskrevs en svårighet att komma igång och att minnas det som skett i rummet 
under övningen. En annan informants beskrivning av upplevelsen är att det lättaste med 
övningen var att komma ihåg sin grannes ljud.  

Det var lätt att härma andras ljud, lite svårare att komma på egna eftersom 
det först blev obekväm stämning i gruppen.  

 
Det går att urskilja att detta var en ny erfarenhet enligt informanternas beskrivningar om 
övningen.  Det är svårt att hitta på ljud som är gamla, nya och samtidigt komma ihåg ljud som 
förekommit i rummet. Andra övningar som beskrevs som obehagliga av informanterna var 
övningar som sammanfogades till hjärtövningar (övning 3 och 4 i tabellen). 

Det var svårt att synkronisera de subtila slagen från hjärtat med sin röst 
eller med handen på bordet under lyssna på ditt hjärta och hjärtkväde. 
Oftast var då antingen rösten eller handen starkare och hjärtslagen 
försvann och detta bidrog till en stressig situation. 

 
Övningen visar sig problematisk för informanten. Denne beskriver att det är svårt att urskilja 
hjärtslagen när denne ska klappa och ljuda med rösten. En annan informant beskrev övningen 
så pass jobbig att det triggade igång fobi.  

Lyssna på ditt hjärta och hjärtkväde var fruktansvärd då jag har fobi för 
blod, hjärtslag och allt som har med blodomloppet att göra. 

 
Att en övning blir så pass jobbig att utföra så övningen triggar fobi är ett tydligt tecken på vad 
tidigare erfarenheter och sammanhang har för inverkan på individen. Denna rädsla utgör ett 
hinder för att fullborda övningen. Det verkar också som att negativa erfarenheter påverkar 
informanten mer än positiva.  

5.7 Sammanfattning av resultat 
För att sammanfatta hur och vad informanterna beskriver när det gäller olika dimensioner av 
ljud och musik i de övningar som de genomfört under två lektioner framgår det att, sådana 
övningar där informanterna i hög grad har någon form av tidigare erfarenheter upplevs som 
enklare att utföra än övningar som uppfattades som nya för dem.  
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   I de första fem övningarna framgår det i informanternas beskrivningar att det finns 
utmaningar att lyssna inåt hos sig själv. Vilket även var Oliveros tanke med övningarna, att 
låta rytm och ljud i samförstånd med improvisation hos enskild individ bidra till ett privat inre 
lyssnande. Ljuden och musiken komponeras i samma stund som informanterna väljer att ljuda 
en rytm, ton eller andetag. Dessa övningar berör inte enbart inre lyssnande utan skulle också 
bjuda in till samspel med andra i gruppen. 
   Oerfarenheten i informanternas beskrivningar gör att övningarna är mer utmanande än 
inspirerande. När informanterna istället ska förhålla sig till mig och följa mina handrörelser 
med sin röst så beskriver de ovana och prestationssvårigheter. Däremot så visar 
videoobservationen att informanterna har inga problem med att hålla grundtonen och genom 
bearbetning av osäkra tonhöjder så blir gruppen till slut stabilare med sin intonation. 
   I övningen rytmimprovisation så beskriver informanterna att de saknar en tydlig grundpuls, 
men att övningen blir roligare när gruppens medlemmar bjuder in till samarbete.  
Prestationssvårigheter låg bland annat i att komma på ”bra” rytmer och bibehålla dessa. En 
informant beskriver att lyssningsexemplen bidrog med inspiration till att komma på rytmer. 
Detta resulterade i att informanten beskrev den avslutande rytmimprovisationen som roligare 
och mer ”musikalisk”. Videoobservationen kan bekräfta dessa påståenden till den här 
övningen, att den börjar ostadig men att gruppen succesivt blir bättre på att göra sina rytmer 
mer komplexa och kommer snabbare igång.  
   När informanterna ska urskilja enstaka musikaliska dimensioner i de lyssningsexempel som 
presenterades i studien så är det musik som redan existerar och som informanterna kan ha hört 
tidigare. Här visar det sig att melodin har tungt företräde för i vad som är enklast att urskilja. 
Däremot när det ska fokuseras på andra dimensioner i musiken så beskriver informanterna att 
melodin drar till sig uppmärksamheten och att det då finns det en utmaning att lyssna på 
rytmik eller harmonik. Melodin är en avgörande faktor och på informanternas beskrivningar 
går det att urskilja att de har tidigare erfarenhet av att lyssna på melodi.  

6 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera huruvida Oliveros56 perspektiv och idéer kan 
utveckla förmågan att fokusera lyssnande. Studien visar också på att lyssnandet och 
individens gehörsförmåga är individanpassat och erfarenhetsbaserat. Detta kan användas i 
lärandesammanhang, till exempel gehörsämnet i skolan för att enklare urskilja dimensioner i 
ljud och musik. Det är även relevant för övningens upplevda svårighetsgrad hur mycket 
informanterna tidigare har lyssnat på den använda musikgenren och hur insatta de är i 
musikterminologiska vokabulär. 

                                                
56 Oliveros. Deep listening, 2005. 
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6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att olika erfarenheter och uppfattningar om ljud och musik existerar hos 
informanterna och att detta har de med sig innan övningarna presenterades för den här 
undersökningen. Det som är gemensamt är att informanterna har mest erfarenhet av att lyssna 
på melodi och underdelning medan andra dimensioner i musiken som rytmik och harmonik 
och att lyssna inåt kan tolkas som ovana.  Enligt Dewey57 påverkar alla erfarenheter 
människan på gott och ont.58 Informanterna har erhållit både positiva och negativa 
erfarenheter av de övningar som jag har presenterat för dem. Dewey59 menar att lärdom och 
erfarenheter ska vara en lustfylld process och att lärandet måste stärkas av det. I Deep 
Listening60 skriver Oliveros att humor spelar stor roll i lärandet. Resultatet visar att 
Helgessons61 teorier om gehörsförmåga tydliggör olika stadier i förmågan att uppfatta både 
ljud och musik. Där gehörsförmågan hos informanterna är individuell och unik, där enskilda 
personer beskriver musikupplevelserna i detta sammanhang. Informanterna beskrev både 
associationer av övningar och andra känslor62 såsom glädje eller rädsla. 
   Fördelen med att jobba med lyssning i den här studien var att det möjliggjorde för mig att se 
hur informanterna upplevde sin egen lyssning till de övningar jag hade planerat. När jag ville 
konkretisera lyssnandet i den här studien utgick jag från Oliveros term focal attention63 och 
undrade hur detta begrepp kunde användas i en lärandesituation. Innehållet är tematiserat efter 
fyra rubriker: Gehör och lyssnade, emotion och prestation, lyssnandet i musikundervisning 
och egna uppfattningar kring resultatet. 

6.1.1 Gehör och lyssnande 
Studien visar på att Helgessons teorier om olika gehörsnivåer för människans totala 
gehörsförmåga64 presenteras i informanternas beskrivningar. Där beskrivningarna rör sig 
mellan att associera och uppleva till att försöka identifiera särskilda dimensioner i musiken. 
   Det går att tolka att gehörslära är något som berör yttre lyssnande, där lyssnaren ska tolka 
och återskapa musiken. Studien visar på att informanterna har mer erfarenhet att lyssna mer 
utåt än att lyssna inåt. Trots att informanterna har svårt att lyssna inåt utan att det uppstår 
prestation eller fobier så medvetandegörs detta i deras beskrivningar. Oliveros65 idéer om 
lyssnande fungerar men inte utan att det uppstår hinder hos informanterna, men att det går att 
urskilja att de medvetandegör sitt lyssnande och kan urskilja dimensioner i musik och ljud. 

                                                
57 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015. 
58 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015. 
59 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015. 
60 Oliveros. Deep listening, 2005. 
61 Helgesson. Absolut gehör, 2003. 
62 Sloboda och Juslin. Psychological perspectives on music and emotion, 2001.; 
    Scherer och Zentner Emotional effects of music: production rules, 2001. 
63 Oliveros. Deep listening, 2005. 
64 Helgesson. Absolut gehör, 2013. 
65 Oliveros. Deep listening, 2005. 
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   Något som slog mig att trots att undersökningen inte skulle inkludera noter som 
informanterna skulle transkribera, så dök det upp problem och svårigheter. Det får mig att 
fundera på hur de hade upplevt studien om de skulle skriva ner trumrytmer eller ackord. 
Tanken var ju att frångå den ”traditionella gehörsläran” med melodidiktat och ackordlyssning 
till att hitta en enklare form av att lyssna. Begrepp som focal attention66 och audiation67  
skulle på något sätt underlätta lyssnandet hos informanterna. Där brännviddspunkten i focal 
attention inte bara får användas utåt utan också inåt för att låta individer bredda sitt lyssnande. 

6.1.2 Emotion och prestation 
Så fort det rörde sig om att informanterna skulle göra övningar tillsammans så uppstod det 
någon form av prestationssvårighet, där de ifrågasatte sin sång, om rytmerna var tillräckligt 
bra eller tröttheten påverkade uppfattningen om hur det lär i rummet. När beskrivningarna 
angående övningarna antingen var av positiv eller negativ karaktär går det att få en större 
inblick i vad som påverkar informanterna. Däremot så kan en negativ beskrivning av en 
övning få ett annat sammanhang när en videoobservation lyfts fram och trots att vissa saker 
känns jobbiga så är det inte alltid så det låter för en åhörare. En lärdom som kan dras från 
resultatet är att läraren ser till att undervisningen sker med lustfylld frihet för att inte eleverna 
ska få negativa erfarenheter av att lyssna inåt.68 

6.1.3 Lyssnandet i musikundervisning 
Hur kan den här studien bidra till att möjliggöra att utveckla musikundervisning när det gäller 
lyssnande och gehörsförmåga? Kan studien hjälpa elever att lättare uppfatta dimensioner i 
musik? När är något i musiken svårt att höra eller att återskapa och elever säger att de ”inte 
hör”? 
   Genom att låta känslor, minne och associationer få etableras först innan läraren arbetar med 
tonhöjdsgehör69  kan man uppnå ett förhoppningsvis bättre resultat i lärandeprocessen. Där 
samspelet mellan den totala gehörsförmågan70 och tonspsykologi71 arbetar med att 
musikaliska begrepp och musikterminologi ger eleverna en förnuftig men också en emotionell 
upplevelse. Läraren kan utöver detta etablera Oliveros72 perspektiv om focal attention, att 
elever får öva själva på att lokalisera olika dimensioner i musik eller ljud. När elever upplever 
att de har lokaliserat de efterfrågande dimensionerna kan läraren tillämpa audiation73 eller 
auralising74 där eleverna själva får medvetandegöra musiken hos sig själva innan de 
musicerar med röst eller instrument. Det kan vara bra att låta lyssnandet under lektionerna ha 

                                                
66 Oliveros. Deep listening, 2005. 
67 The Gordon Institute for Music Learning. Audiation. 
68 Dewey. Individ, skola och samhälle, 2015. 
69 Helgesson. Absolut gehör, 2013. 
70 Ibid 
71 Gabrielsson. Tonspsykologi, 1979, 652. 
72 Oliveros. Deep listening, 2005. 
73 The Gordon Institute for Music Learning. Audiation. 
74 Beament. How we hear music, 2005. 
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moment som aktiverar eleverna så att de inte blir trötta vilket en informant beskrev. 
Lektionerna bör innehålla improvisation,75 där elevernas interpretation, musikalitet och 
samspel med andra får utvecklas. Dessa olika lyssningsprinciper är inte enbart för 
musikämnet gehörslära utan jag anser det som ett överhängande koncept för all 
musikundervisning. 
   Detta ställer så klart höga krav hos musiklärarna om att inre lyssnande ska få ta plats hos 
eleven. Där läraren behöver själv vara medveten om att inre lyssning kan väcka negativa 
känslor och prestationssvårighet. Däremot så önskar jag att musiklärare tar sig tid med 
eleverna så de får prova på att lyssna på ”jaget”. 

6.1.4 Egna uppfattningar kring resultatet 

Studien har fått mig att reflektera över hur lyssnandet påverkar mig i vardagslivet. Hur 
mycket fokus lägger jag på min omgivning och på mina medmänniskor i samhället? Hur 
mycket lyssnar jag på de människor jag har viktiga relationer med? Relationer som familj, 
vänner, kollegor, elever eller andra i samhället? När lyssnar jag själv inte på ljud eller musik i 
min omgivning? Det jag tar mede mig av undersökningen in i ett undervisningssammanhang 
är att gehöret och tidigare erfarenheter ser olika ut för alla elever. Därför måste jag se till att 
fånga upp hur eleverna har lyssnat på ljud och musik innan de träffade mig.  

6.2 Metoddiskussion   
I detta avsnitt lyfts för och nackdelar med den metod som valts för arbetet och diskuteras i 
rubrikerna lektionsplanering, informanter och analysmetod. 

6.2.1 Lektionsplanering 

Lektionsplaneringen i studien gav mig möjligheter att prova många övningar på kort tid och 
på så sätt få olika upplevelser från informanterna. Hade detta skett under andra 
omständigheter hade jag nog gjort detta över fler lektioner och haft längre tid på varje övning 
med extra tid för tanke och reflektion efter att övningen var klar.  

6.2.2 Informanter 

Det var bekvämt att utföra undersökningen eftersom jag kände informanterna sen tidigare. På 
så sätt kände jag mig tryggare med att genomföra Oliveros och mina övningar. Däremot hade 
jag nog varit mer nervös och osäker om jag hade genomfört undersökningen med obekanta 
informanter. Jag upplever att informanterna själva kände en större trygghet i att delta i 
undersökningen då alla visste vem jag var och att det fanns en (1) annan informant i gruppen 
som de kände sen tidigare. Detta tror jag var en bidragande faktor till att informanterna skrev 
så mycket feedback om sina upplevelser från båda lektionerna.  
                                                
75 Skog. Improvisation, 1976. 
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6.2.3 Analysmetod 

Det var första gången som jag har använde mig av tematisk analys, vilket möjliggjorde för 
mig att hitta likheter och skillnader i informanternas beskrivningar. Datan som samlats in 
behövde justeras och särskilda beskrivningar fick mer fokus än andra. Det som varit 
problematiskt har just varit den urvalsprocess som presenterades i resultatet då jag tyckte att 
alla beskrivningar från informanterna varit intressanta. Jag valde att till slut fokusera min 
analys på grundstrukturer inom gehörslära, som gjorde det lättare att se mönster i 
informanternas beskrivningar.  

6.3 Fortsatt forskning 
Denna undersökning är ett stickprov av hur upplevelserna kring dimensioner av musik och 
ljud kan vara. Det jag har fått lära mig under studiens gång är att få ta del av andra 
människors bild av ljudet, musiken och hur olika övningar ger upphov till olika känslor. Min 
önskan är att den inblick jag fått kan få lärare och andra människor att fundera mer över sitt 
eget förhållningssätt till lyssnande. 
   Framtida forskning inom ämnet skulle kunna vara utformad på annat vis än denna 
undersökning, och i och med det täcka upp för de områden detta arbete inte berör. Exempel på 
detta är att grupperna skulle kunna vara fler och större, med en än tydligare indelning gällande 
förkunskaper, som i och med detta skulle kunna komma från en bredare grund. En annan 
aspekt är övningarnas längd, framtida forskning i en större skepnad skulle kunna ta sig an 
även Olivieros längre övningar, eller möjligtvis lägga mer tid på upprepning av övningar för 
ökat trygghet. Det vore även intressant att se hur dessa övningar skulle kunna utformas om 
grupperna bestod av instrumentalister som fick möjlighet att använda sina instrument som 
redskap istället för sina röster, samt hur detta skulle påverka lyssningsupplevelserna. 
Interaktionen mellan lärare och elever i lektionssituationen skulle även den kunna studeras 
annorlunda, i ett större arbete skulle det vara möjligt att både filma gruppen i sin helhet 
inklusive läraren samt analysera kommunikationen mellan dem.  
   Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina informanter som har gjort detta möjligt. Tack 
för att ni tog er tid att fundera och skriva ner era upplevelser. Tack för att ni kom och gjorde 
dessa övningar ihop. Denna studie har berikat mig. Den har fått mig att fundera kring begrepp 
som tydlighet, mänskliga beteenden och vad som påverkar oss som människor. Tiden vi 
lägger på att befästa våra erfarenheter är betydelsefull och nya erfarenheter ska bemötas med 
lust, humor och positivitet.  
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