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Sammanfattning 

Denna text behandlar plankning, det vill säga inlärning av musik ifrån inspelningar. Plankning 
åsyftar för det här arbetet både plankning av sitt eget instruments stämma i en given låt samt 
inlärning av den stämman. En annan vanlig betydelse – som inte berörs i detta arbete – är att 
plankning även innefattar transkribering, det vill säga att skriva ned det som plankas i 
notskrift. Studien har gjorts med en rockensemble med musiker på musikhögskolenivå. 
Deltagarna har fått planka totalt fem låtar enskilt och sedan spelat dessa låtar tillsammans utan 
noter eller minnesanteckningar. De plankade bara sina egna stämmor. Sedan har deltagarna 
och jag i grupp diskuterat hur deras plankning gått och hur de ser på resultatet, vilket i det här 
fallet var en genomspelning av en låt. I själva plankningsmomentet var däremot både 
minnesanteckningar och noter tillåtet att använda. Arbetet tyder på att det inte finns en given 
strategi för plankning som fungerar oavsett vilken låt man plankar eller vilket instrument man 
spelar. För den som bara plankar sitt eget instrument är fokus på att göra det så enkelt som 
möjligt för sig, och bara memorera minsta möjliga mängd informationsmängd för att kunna 
spela låten. Alla deltagarna tog hänsyn till låtarnas rytmer, groove, tempo och känsla i sina 
plankningar. Utöver det var det flera saker som bara vissa av deltagarna behövde ta hänsyn 
till, beroende på vilken låt de plankade, såsom låtens form, ackordföljd, melodi, tonart, text, 
innebörd och dynamik. 

 

Sökord: Musikundervisning, plankning, gehör, populärmusik, formellt och informellt lärande. 
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Bakgrund 

Det är svårt att säga exakt när i min musikaliska utveckling jag plankade något för första 
gången. Antagligen inte när jag spelade trombon i lågstadiet, då var jag fortfarande 
notbunden. När jag senare i mellanstadiet bytte instrument till elbas kan det ha skett ett skifte, 
då jag började arbeta lite mer med gehörsinlärning med min lärare på musikskolan i Salem. 

Det går inte att med säkerhet veta när ett sådant skifte kan ha skett, eftersom det inte var något 
jag tänkte på som ung. Först gjorde jag det inte, sen gjorde jag det, helt oreflekterat vilket 
säkert ofta är fallet för barn som lär sig saker. På högstadiet fick jag komma med i mitt första 
band, och jag minns att vi lärde oss låtar efter tabulaturer – det vill säga fingersättnings-
anvisningar, även kallat tabs. Eller, de andra kanske gjorde det, men jag undvek tabs så 
mycket jag kunde. Jag gillade inte alls tabs, eftersom jag var van vid att läsa noter och tabs 
ofta innehöll fel eller partier som var svåra att tolka. Detta tvingade mig att lära mig låtarna 
genom att ta ut dem på gehör och genom att lära mig genom att lyssna och kolla på de andra 
bandmedlemmarna på repen. Vi brukade även jamma ganska fritt ibland, och jag sa aldrig nej 
till att improvisera en basgång och variera densamma, vilket innebar ett nytt steg i min 
gehörsutveckling. Vid den här tiden började också mina försök till låtskriveri, oftast på gitarr. 
Att skriva låtar – eller i mitt fall, låtsnuttar – är nära förknippat med plankning, då det också 
handlar om att försöka förstå det man hör. Det man hör inom sig är oftast svårast att förstå 
och beskriva. 

Sedan dess har jag alltid förlitat mig mycket på inspelningar även när noter funnits 
tillgängliga, för att få en större förståelse för hur låten ska spelas, men också vad som spelas. 
Noter är i sin natur en visuell översättning samt förenkling av ett ljudande skeende. Ibland är 
de dessutom rent av felaktiga, vilket kan bero både på redigeringsmissar och välmenande 
omskrivningar av det ljudande originalet. Så det här arbetet bygger på antagandet att 
förmågan att planka för utantillspel inom populärmusikaliska genrer alltid kommer att vara 
relevant. Gehör är å sin sida viktigt för musiker inom alla genrer. Och även om man inte kan 
kalla det regelrätt plankning att bara lyssna på sina favoritmusiker, är det uppenbart att man 
tar till sig av vad de spelar. Många gånger kopierar man nog också deras spelsätt, medvetet 
och omedvetet. 

Plankning har alltid varit ett sätt för mig att förstå musiken och försöka komma nära den 
genialitet som ligger bakom den allra bästa musiken. Man lär sig uppskatta detaljer och så 
kallade påskägg inom musiken, som döljer sig för det ouppmärksamma örat. Men det kan 
också vara lite frustrerande att komma till ett rep väl förberedd för att sen märka att ingen 
annan har plankat särskilt mycket av låtarna vi ska spela. Alla finurligheter man förberett blir 
liksom inte värda så mycket när fokus blir på att bara få låten att funka någotsånär. Kanske 
måste man till och med ta bort coola löpningar och fills för att bara fokusera på de 
huvudsakliga formdelarna. På senare dagar har plankning framförallt varit ett sätt för mig att 
komma närmare nya genrer och bli bekväm i dessa. Just att ta ut vad de faktiskt spelar – 
istället för att bara lyssna – leder ofta till aha-upplevelser. 
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Inledning 

Den här delen behandlar vad litteraturen har att säga om plankning, gehör och minne. Delen 
om plankning fokuserar på plankningens roll i musikers utveckling och dess roll i 
institutionaliserat lärande. Delen om gehör fokuserar på definitionen av gehör och vad gehöret 
kan användas till. Delen om minne fokuserar på vad det är den som plankar minns och hur 
den som plankar kan använda tidigare erfarenheter för att planka. 

Plankning som informell läroprocess 
Musiker i populärmusikaliska genrer har oftast lärt sig spela genom enskild, fokuserad 
lyssning på och plankning av musik de gillar, men också av ofokuserad lyssning. Detta enligt 
den brittiska musikforskaren Lucy Green (2002, s 96–97). I den ofokuserade eller 
distraherade lyssningen lär man sig att omedvetet imitera genrens eller genrernas stilar och 
improvisera i dessa. En annan gehörsmässig aspekt av lärande hon tar upp är att musiker ofta 
lär sig av varandra utan en institutionaliserad läroplan – i exempelvis bandrep eller möten 
mellan musiker i varandras hem. 

Just att musiker i populärmusikaliska genrer lär sig musik till stor del enskilt är något nytt 
som kommit under bara de senaste hundra åren (Valkare, 2016). Detta har möjliggjorts 
framförallt genom ljudinspelningarnas kulturella och kommersiella genomslag. När musiker 
väl lär sig av andra saknas dessutom ofta mästare-lärling-förhållandet, man är alltså mer 
jämlika. Mästare-lärling-förhållandet återfinns heller inte bara i möten mellan två personer, 
utan kan hittas i exempelvis jazz-jam, där mer erfarna musiker bjuder upp noviser på scen för 
att dela med sig av sina erfarenheter och föra konsten vidare. Men det vanligaste sättet att lära 
sig musik på är just genom att planka (Green, 2008 s 5–9). Green verkar i allmänhet positiv 
till plankning som sätt att lära sig musik, både exakt plankning och lös imitation, där man tar 
till sig musikens karaktär mer omedvetet (Green, 2002). 

Teknisk färdighet på instrumentet eller i alla fall kunskap om instrumentet hjälper för att ta 
reda på exakt hur det som plankas är spelat. Här kan också visuell plankning – genom video – 
vara ett komplement till auditiv dito, både för att förstå tekniken hos den som spelar och för 
att utveckla sin egen teknik. 

De informella och kollektiva läroprocesser som hör till populärmusiken skiljer sig från de 
läroprocesser som sker i institutionaliserade sammanhang (Björnberg, 1993). En viktig fråga 
är då hur sådana alternativa läroprocesser kan användas i institutionaliserade sammanhang 
och hur viktiga eller nödvändiga de är. Speciellt eftersom många musiker i 
populärmusikaliska genrer trots ett stort musikintresse till stor del inte vill eller kan ta till sig 
den instutionaliserade undervisningen (Green, 2002, s 7). 

Däremot har det de senaste decennierna skett ett skifte emot populärmusik även i 
institutionaliserade sammanhang. På vissa skolor har fokus i undervisningen hamnat på 
konserter och repetitioner inför dessa, vilket gör att eleverna inte är lika intresserade av att ta 
till sig information som inte har med det att göra (Asp, 2015). Exempelvis så kan musikteori 
eller det generella i musicerandet få liten eller ingen plats i undervisningen eftersom det inte 
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ger direkt utdelning i form av en bättre konsert. Även om en lärare skulle ta initiativ i att lära 
ut sådana saker som inte har med konserter så skulle eleverna inte se vikten av att lära sig 
dem. Detta gäller sannolikt inte alla skolor, men det är ändå en tydlig tendens. Eleverna 
bestämmer alltså genom sina egna intressen vad som är giltigt att lära ut genom att ta till sig 
eller inte ta till sig – medvetet eller inte – allt som lärs ut. Med det sagt torde elevernas 
intressen inte vara satta i sten utan kunna förändras för att passa institutionens syften, och i 
någon mån bör kanske motsatsen också ske, det vill säga att eleverna ska kunna påverka 
institutionen, men med viss försiktighet eftersom de inte har de yttersta ansvaret för deras 
undervisning. Det finns kanske en viss skillnad mellan Greens och Asps studier dock, i och 
med att Green skriver om redan professionella musiker som ser tillbaka på sin utbildning 
medan Asp skriver om unga musikstudenter på estetiska gymnasier, av vilka de flesta inte 
heller kommer att bli professionella i framtiden. 

Gehör 
Gehör är enligt Sohlmans Musiklexikon (Bengtsson, 1976, s 82–83) en musikalisk förmåga att 
med örat korrekt uppfatta en musikalisk struktur och kunna redogöra densamma. Musikalisk 
struktur kan exempelvis vara en melodi, en rytm eller en ackordföljd. Gehör är kopplat till 
specifika genrer, då det är lättare att känna igen musikaliska strukturer som liknar de man är 
van vid. Gehör är dock inte bundet till genre; en person med gott gehör har antagligen lättare 
att gehörsmässigt ta till sig ovana genrer än en person med mindre gott gehör. Gehör är också 
kopplat till instrument, men återigen inte bundet. God – gärna intuitiv – förståelse för hur sitt 
instrument brukar spelas hjälper musikern att korrekt uppfatta även vad andra instrument 
spelar. 

Man kan se gehör som tvådelat. Dels handlar det om att korrekt uppfatta exempelvis intervall, 
det vill säga en formell musikalisk företeelse och term. Denna del är inte lika kopplad till en 
specifik genre och kan ses som en del i traditionell musikundervisning som ska hjälpa eleven 
att spela och korrekt höra all sorts musik. Även notläsningsförmåga kan ses här ses som en 
del av gehörsförmågan, då den ger visuell kunskap om mönster. Den andra delen är att 
korrekt uppfatta saker som frasering, tajming, melodiska utsirningar och sound. I Bengtssons 
text står det också att förmågan att reproducera dessa saker i ett utförande är viktig. Om det 
innebär att detta ska kunna spelas kan det ifrågasättas – exempelvis kan en bassist korrekt 
höra och förstå vad en pianist spelar för genretypisk rytmik utan att kunna spela det själv. 
Däremot har antagligen pianisten en bättre gehörsmässig förståelse för det hen spelar, även 
om så inte måste vara fallet. Pianisten är alltså antagligen en bättre pianist än basisten är, givet 
att de båda är på samma nivå på sina respektive instrument. 

Man skulle kunna gå så långt att hävda att gehör är nödvändigt för att spela en notbild 
musikaliskt och med känsla. Utan gehöret är notbilden bara fingersättnings-tecken (Schleuter, 
1997; Johansson, 2002) och musikern kan inte medvetet presentera det som står i notbilden 
för en publik utan att vara förberedd på vad som kommer hända. Gehör är dessutom extra 
viktigt om man ska sjunga en notbild, även om sångare förstås kan ha en känsla för tonhöjd 
och anspänning i rösten – de är alltså inte bara bundna till gehöret. Musiker som använder 
gehöret när de spelar efter noter får lättare att känna tonarten de spelar i och hitta tonerna de 
ska spela än de musiker som inte använder gehöret i särskilt hög grad. De får också lättare att 
spela rytmer (Baker & Green 2013, s 154). Det är viktigt att lära sig känna tonarten man 
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spelar i – att alla toner i en diatonisk melodi har en gemensam nämnare som får dem att höra 
ihop (Schleuter, 1997).  Att spela efter noter ska heller inte ses som motsatt att spela på gehör 
– det en musiker spelar kan ibland vara olika grader av både gehörsspel och notspel på samma 
gång (Johansson, 2002, s 31). Slutligen måste också nämnas att gehörsförmågan är indelad i 
flera delförmågor såsom rytmiskt gehör, ackordiskt gehör, periodkänsla, tonalt gehör och 
även atonalt gehör. Bara för att man är bra på det ena betyder det inte att man är bra på de 
andra (Bengtsson, 1976, s 82–83). 

Gehöret har en direkt inverkan på förmågorna att improvisera, läsa a vista och att spela utifrån 
minnet (Green & Varvarigou 2015, s 706). Detta tillsammans med det som visats ovan tyder 
på att gehöret är viktigt för alla typer av musiker och ett centralt innehåll i begreppet 
musikalitet. När en musiker plankar och inte använder noter till hjälp tvingas hen att 
memorera allting och lära sig formlerna som musiken bygger på utantill. Då aktiveras gehöret 
mycket mera; bara att använda ett papper med låtens form på innebär att gehöret kan 
deaktiveras och ta en paus. (Johansson, 2002, s 228). 

För att återkoppla till det som skrivits ovan om informella och formella lärosituationer verkar 
det som att gehörsspel är viktigare för musikalisk utveckling än vad man tidigare trott (Green 
& Varvarigou 2015, s 707). Om det nu är så att informella läropraktiker jobbar mer 
gehörsmässigt så har kanske de formella läropraktikerna något att lära sig vad gäller elevens 
ansvarstagande. Det är visat att det är effektivt att eleverna aktiveras att äga sitt eget lärande 
(Wiliam, 2013), och den självständigheten verkar vara precis det som krävs för att även 
utveckla sitt gehör samt för att planka. Då kan läraren behöva ta rollen som vägvisare och 
handledare istället för att hela tiden vara den som sitter på alla svar (Johansson, 2002, s 229). 
Med det sagt måste ändå tilläggas att forskningen kring det här skett i sina specifika 
sammanhang och dessutom i flera olika länder och årtal. Forskningen har skett i olika 
skolsystem och olika kulturer, och stor hänsyn till det system läraren själv verkar i bör tas om 
hen ska applicera de teorier och metoder som finns att läsa om i internationell litteratur 
(Wiliam, 2013, s 14). Jag kan bara tala för mina egna upplevelser och min kunskap om den 
mängd av musikutbildningar som ges i Sverige – i grundskolan, musikhögskolan, 
folkhögskolan, konservatoriet, kören och musikgymnasiet. Gehörsspel används på många 
olika sätt och i varierande utsträckning. 

Musikpedagogen KG Johansson (2002, s 62) skriver att för att lära sig att spela i en viss stil 
bör man spela i just den stilen. Detta kan låta så självklart att det är meningslöst att påpeka, 
men kanske ligger det något djupare i det, något som kanske inte är applicerbart på alla 
områden. Jämför med en fysiker som ska specialisera sig på elektromagnetism. För att bli bra 
på det området behöver den fysikern utbilda sig inom matematik för att lära sig hantera 
komplexa ekvationer, den behöver en förståelse för naturlagarna och den behöver antagligen 
även kunna programmera och tolka de resultat som datorn och mätinstrumenten ger. Se sedan 
på musikern som ska lära sig att spela genren latin. Den kan lära sig om rytmerna på en 
teorilektion, den kan se melodierna och ackorden på leadsheets och den kan ha lyssnat till sig 
hur man fraserar på inspelningar. 

Båda fysikern och musikern kommer nog ha en ingångsperiod eller startsträcka när de börjar 
arbeta med sina respektive områden. Men musikern har större problem att bemästra om den 
vill använda sina kunskaper i musik. Musiken behöver förkroppsligas för att kunna användas i 
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en praktisk spelsituation, det vill säga "på riktigt". Det ligger kanske bara i ämnenas natur, ett 
är mer teoretiskt och ett är mer fysiskt. En mer bokstavlig tolkning av Johansson är väl att det 
är svårt att bli bra på latin genom att spela en massa hårdrock; skillnaderna mellan genrerna är 
större än likheterna. 

Minne 
Gehör är också kopplat till minnet, och det finns olika typer av minne som kan vara 
användbara för musiker. Auditivt minne är att minnas hur något låter. Visuellt minne är att 
minnas hur något ser ut, exempelvis en fjärdedel, ett arpeggio i en notbild, eller ett arpeggio 
på ett instrument. Taktilt eller kinestetiskt minne är att minnas hur något känns rent fysiskt, 
vilket är viktigt för sångaren som ska hitta rätt ton med rätt teknik, och för violinisten som 
inte bara måste träffa rätt ton men även intonera rätt. Sedan kommer det verbala minnet, 
vilket kan användas till att återge en text man läst, eller för att prata om låtens form. Det 
verbala minnet är i dagens kunskapssyn – i alla fall i skolan – det viktigaste och det som ofta 
är grunden för betygssättning. Minnena används även tillsammans i olika kombinationer 
(Lilliestam, 1995, s 45, 48). 

Detta relaterar också till transfer, eller överföring på svenska (Schleuter, 1997, s.164–166).  
Överföring är att använda det man redan kan i okända eller ovana sammanhang. Ett exempel 
på detta är udda taktarter. Tycker man att 7/8 är svårt men är bra på att spela 2/4 och 3/8 så 
kan man tänka att man spelar en 2/4 och en 3/8 efter varandra. Då har man använt känd 
kunskap – kända mönster – till att spela okänd musik. Det svåra med överföring är att det ofta 
inte sker automatiskt och är något en lärare måste uppmuntra och underlätta. Några sätt att 
göra detta är att: uppmuntra eleverna att tänka själva och leta efter möjligheter för överföring; 
att sätta namn och begrepp på saker och ting så att man kan komma ihåg dem och urskilja 
dem i en kontext; förklara varför saker ska vara på ett visst sätt; få eleverna att se helheten och 
inte bara delarna. Transfer borde vara högst relevant för att överföra kunskap från ett typ av 
minne till ett annat, även om Schleuter inte skriver om samma minnesfunktioner som 
Lillienstam gör. Transfer torde även vara nödvändigt i plankning, vari man snabbt vill bli 
bekant med nya, ovana mönster. Det verkar fordra självständighet men kan kanske också vara 
ett sätt att utveckla självständighet. 

Varför planka? 
Med bakgrund av litteraturen och min egen förförståelse för plankning så har jag gjort en 
punktlista med olika positiva effekter en musiker kan få av plankning. De är indelade i två 
punkter som framförallt berör det personliga samt två punkter som framförallt berör det 
kulturella och funktionella. Dessa punkter utesluter inte varandra, utan kan alla vara relevanta 
i en plankningsprocess. Men olika låtar har olika mycket att göra med de olika punkterna. 
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• För att utveckla sin teknik och sin musikalitet. 

• För att utveckla sitt gehör, sin förståelse för form och/eller sin notskrivningsförmåga. 

• För att tjäna pengar genom att spela mer eller mindre välkända låtar för betalande 
publik eller arrangörer. Den här aspekten kommer jag inte att fokusera på så mycket i 
den här texten. 

• För att lära sig låtar, ytligt eller ingående och i det lära sig mer om musikstilen låten 
hör till. Man kan ha fokus på att lära sig hela arrangemanget eller bara en enskild 
stämma – eller både och. 

 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att studera vilka strategier musiker inom populärmusikaliska 
genrer använder när de plankar. Jag ämnar även studera skillnader mellan instrumenten – om 
olika personer använder olika strategier i sitt plankande för att de spelar olika instrument. 

 

Metod 

Det finns stora problem i att studera plankning. En person kan inte planka samma låt två 
gånger. Två personer plankar inte samma låt på samma sätt. Två personer som spelar olika 
instrument spelar också oftast olika stämmor i samma låt. Det här arbetet tedde sig alltså mer 
som en sammanställning av olika instrumentalisters plankningsmetoder, än ett försök att hitta 
det generella i plankning. De eventuella generella slutsatser jag ändå kan dra av det här 
arbetet är heller inte samma som man får av en kvantitativ undersökning. De kan istället 
kallas för måttliga generaliseringar; jag har det specifika underlag jag har, vilket kan tyda på 
något generellt men det får inte övertolkas. Det är generella tankar eller idéer som behöver 
ytterligare tester för att se hur väl de håller i andra sammanhang. (Bryman 2011, s 369–370) 

Tanken med arbetet var att studera både hur mycket tid de deltagande musikerna tar på sig att 
planka låtarna, och vad för strategier de använde i plankningen. Tidsaspekten undersöktes 
genom ett enkelt formulär som musikerna ombeddes fylla i med minuter de ägnade åt 
plankningen. Strategiaspekten undersöktes genom gruppsamtal, som hade drag av både 
deltagande observation och fokusgrupper (Bryman 2011). Samtalen dokumenterades genom 
anteckningar med ljudinspelningar som stöd för att kunna studera det som diskuterades mer 
noggrant. Vi diskuterade även till viss del tidsaspekten i samtalen; anledningen till att jag ville 
att de fyllde i ett formulär var för att de förhoppningsvis skulle fylla i formuläret medan de 
plankade och på så viss mer exakt uppskatta den faktiska tidsåtgången. Jag valde att inte 
behandla notbaserad plankning i undersökningen, dels för att förmågan att lära sig låtar 
utantill är relevant i många yrkessituationer för både musiker och musiklärare, men även för 
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att det blir ytterligare en sak att jämföra. Det skulle dessutom ha minskat urvalsvolymen 
eftersom deltagarna inte både kan lära sig en låt på gehör och spela samma låt efter noter. 

Det här arbetet gjordes med en grupp på fem manliga musiker, inklusive mig själv. Jag kände 
dem alla och har spelat med dem tidigare och de är alla studenter ifrån Kungl. 
Musikhögskolan (KMH). Instrumentsättningen var gitarr, sång, trummor, keyboard och bas. 
Jag spelade själv bas, mer om det nedan. De är alla speltekniskt skickliga vilket gjorde att 
arbetet inte behövde fokusera på spelteknik, och musikerna uppmanades välja låtar som var 
lagom svåra (se Bilaga 1 för hela instruktionen som gavs till musikerna). Fokus skulle helt 
enkelt vara på att lära sig sin stämma så snabbt och effektivt som möjligt. Jag använder ordet 
effektivt delvis istället för ordet korrekt, eftersom det ibland tar orimligt mycket tid att planka 
exakt som det är på inspelningen. Då är det viktigare att den som plankar spelar något som 
fyller rätt funktion i musiken än att försöka lära sig exakt rätt. Eftersom plankning bygger på 
genrekunskap och ett professionellt kunnande hos musikerna gör de själva valet om vad som 
behöver plankas exakt och vad som kan improviseras eller approximeras. 

Varje musiker valde själv ut en låt var som alla i gruppen fick planka. Tanken med detta är att 
öka musikernas engagemang inför uppgiften men också att vi ska planka låtar i flera olika 
genrer. Då gehör verkar vara kopplat till genre är det intressant att studera hur bra det går att 
planka stämmor i för musikerna välkända gentemot mindre kända genrer. Vi spelade totalt 
fem låtar i olika genrer vilket gav mig ett visst underlag för att studera eventuella skillnader 
mellan instrumenten. 

Jag deltog själv i processen som basist. Det tycker jag i grunden är positivt eftersom jag då får 
en större förståelse för vad deltagarna gör. Den främsta anledningen till att göra det är dock 
att minska antalet inblandade för att förenkla schemaläggning. Det ledde också till att jag 
kunde anpassa mina instruktioner och göra de justeringar i processen som krävs på ett mer 
lyhört sätt. Textens fokus är dock på de andra deltagarnas upplevelser och jag kommer bara 
ibland referera till mig själv, som en jämförelse till de andra deltagarnas upplevelser. En av 
tankarna med arbetet är att studera just processen; utvecklingen i och med att medlemmarna 
blir bekväma med uppgiften de har och att de förbättrar sina plankningsfärdigheter. 

I samtalen vi hade var mitt fokus att få fram deltagarnas åsikter och kunskaper, därför höll jag 
mig ifrån att styra samtalet för mycket utan lät musikerna tala utifrån sina intressen och det 
som var aktuellt för dem (Bryman 2011, s 453). Men eftersom tanken med arbetet var att 
utveckla ny kunskap i gruppen var det motiverat att även ta upp nya teman som annars kanske 
inte kommit upp för att se hur deltagarna reagerar. Jag hade också en viktig uppgift att ta vara 
på viktiga ämnen som lätt glöms bort vid de tillfällen samtalet står inför ett vägskäl och kan ta 
flera olika riktningar. Alla deltagares åsikter är lika viktiga och jag kan inte alltid anta att 
tystnad betyder medhåll (Bryman 2011, s 455, 464). Dessutom talar deltagarna i huvudsak 
utifrån sina egna erfarenheter och sina egna instrument, vilket leder till att två deltagare kan 
ha helt olika åsikter utan att någon av dessa åsikter är mindre korrekta. 

Undersökningen innehöll bara manliga deltagare. Det är representativt för de instrument som 
är med, förutom sång och keyboard. Könsfördelningen på keyboard verkar dock jämn på 
Kungl. Musikhögskolan, trots att piano har en tydlig kvinnlig könskodning hos barn 
(Borgström Källen, 2014, s 101–102, 298). Vilket instrument du spelar beror delvis på ditt 
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kön. Tjejer har också svårare för att spela i rockband då detta är manligt kodat (Bergman, 
2009, s 196), vilket torde vara en del av den informella läropraktiken. Eftersom plankning är 
en del av att spela i rockband skulle det kunna betyda att kvinnor har mindre plankningsvana 
än män, framförallt på grund av hur de spelat under sin tidiga musikaliska utveckling (Green, 
2002). Musiker inom populärmusikaliska genrer som går på Kungl. Musikhögskolan har dock 
fått planka låtar vid många tillfällen oavsett kön, varför det utan mer forskning inte går att 
anta att kön har någon inverkan på hur en musiker plankar. Min bedömning är att deltagarnas 
instrument är en mycket större faktor än kön för hur de väljer att planka, och att deras kön 
borde ha ett väldigt litet inflytande. Detta sammantaget med alla andra svårbedömda faktorer 
som kan påverka hur deltagarna plankar – såsom låt, motivation, hur mycket tid deltagarna 
hade, deras koncentrationsförmåga och deras personlighet – gör att kön inte framstår som en 
avgörande faktor. 

 

Låtar 

Vi spelade totalt fem låtar i ordningen som står nedan. Vanligtvis var det en till två veckor 
mellan varje pass. Vi spelade en låt per pass, och deltagarna fick reda på vilken låt det var 
ungefär en vecka innan passet. Instruktionen för hur låtarna skulle väljas och de övriga 
premisserna för under-sökningen gavs först muntligt, sedan skriftligt. Den skriftliga delen 
finns att läsa under Bilaga 1. 

Den första låten var en funklåt av Prince som hette I wanna be your lover. Den valdes av 
sångaren. Den andra låten var en progressiv metal-låt av Vanden Plas som hette In my 
universe. Den valdes av mig. Den tredje låten vi spelade var en modern funklåt av Vulfpeck 
som hette Back pocket. Den valdes av trummisen. Den fjärde låten vi spelade var en soullåt av 
Bo Kaspers Orkester som hette Vissa har det. Den valdes av keyboardisten. Den femte låten 
vi spelade var en slick rocklåt av Toto som hette Endless. Den valdes av gitarristen. 

Resultat 

Det tog ett tag för oss att komma igång med uppgiften. Speciellt formulären med tider tog 
lång tid att få in, och tredje gången vi möttes fick de som inte hade fyllt i formulären göra det 
på plats efter minnet. Åsikten framfördes att engagemanget inför uppgiften och arbetsinsatsen 
som medlemmarna gav inte kunde vara lika stor som inför ett riktigt, professionellt, gig. Det 
var också stundtals svårt att hitta tider för de gemensamma passen, och själva uppgiften 
behövde förtydligas några gånger, då den var omfattande. Passen var utformade så att vi 
spelade låten två gånger vartefter vi diskuterade plankningen och dess resultat, det vill säga 
hur det gick att spela låten. Diskussionerna varade mellan en halvtimme och en timme. 

Formulären visade sig svåra att analysera, på grund av de problem jag nämnde i början av 
metodavsnittet. Musikerna plankar helt enkelt inte samma saker. Några saker kan ändå sägas. 
I snitt tog varje låt ungefär trettio minuter att planka, men allt i från tio till nittio minuter 
förekom. Ambitionsnivån och hur mycket tid musikerna hade skiljde sig något från låt till låt, 
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vilket förklarar spridningen. Det fanns också en viss relation mellan låtens längd och den 
totala tid det tog att planka varje låt, men andra faktorer spelade antagligen in lika mycket. 
Trummisen var generellt den snabbaste plankaren, vilket är rimligt med tanke på sättet han 
plankade på. Deltagarna plankade oftast låten dagen innan eller samma dag som 
genomspelningen. Alla använde sig av genomlyssningar där de i stort sett inte spelar med alls. 
I varierande grad spelade vissa med i låten i sin helhet. Framförallt lärde de sig dock låten del 
för del, stundtals med lite extratid för att lära sig breaks och byten mellan delar. 
Keyboardisten använde också lite tid för att hitta ljud och gå igenom ljudbyten, vilket han var 
ensam om att göra. 

Generellt så lyckades vi spela igenom låtarna någorlunda felfritt redan första gången. Ofta var 
det några småmissar här och där, men inget som hade stört ett otränat öra. Det är dock 
tveklöst att vissa saker hade blivit bättre med fler genomspelningar och genomgångar. 
Exempelvis var medlemmarna överens om att vissa prickar, tutti-rytmer och breaks inte 
kändes så säkra som de skulle kunna göra med lite mer gemensam eller enskild övning. Även 
formen kunde kännas lite osäker ibland, exempelvis när ett stick eller ett solo eller något 
annat nytt kom i låten. 

En sak som blev tydlig redan de första gångerna var att musikerna ibland var väldigt beroende 
av att de andra spelade rätt för att de själva skulle komma in rätt. Eftersom musikerna sällan 
räknade takter när de spelade var det svårt att komma in rätt till breaks och andra förändringar 
utan någon förvarning. I I wanna be your lover av Prince finns i outrot ett parti med breaks 
som föranleds av ett långt jam på en formdel. Då var synthen viktig för att ge queue in i 
breakpartiet. En queue är en fysisk eller musikalisk gest som visar att något nytt ska komma i 
låten, och den kan ges till enskilda stämmor eller till hela ensemblen. Jag frågade då om de 
själva tänkte när de plankande på ifall deras stämma var en queue för när en annan person ska 
komma in med sin stämma eller göra en förändring i sitt spel. Men det var inget de tänkte 
särskilt på. Vissa har det av Bo Kaspers Orkester hade flera annorlunda perioder, det vill säga 
längder på formdelar, vilket ställde till det lite första genomspelningen men inte andra. I 
refrängen kapas nämligen en takt bort och efter blåsriffet läggs en takt till. Sångaren hade inte 
räknat någonting i plankningen utan litade enbart på musikaliska queues från övriga musiker 
och kom in lite fel i mitten av låten. Sångaren räknade inte takter i någon låt, för att förenkla 
plankningen. Han sa att han inte ens visste hur långt introt på låten var. De andra visste om 
den annorlunda periodiciteten men var tvungna att anpassa sig lite efter sången i det här fallet. 

Trummisen spelade inte någonting i sin plankning av de första tre låtarna. Han valde att 
planka rytmerna och formen men spelade inte exakt som på inspelningen utan gjorde sina 
egna tolkningar av trumkompen eller grooven, som det också kallas. Trummisen använde 
dessutom en metod för att skriva ned låtens viktigaste information på papper. Detta var något 
han hade lärt sig på sin gamla folkhögskola. Mer om denna metod nedan. Den fjärde låten, 
Vissa har det, spelade han med i låten under plankningen och gjorde dessutom låten till en 
övning för spel med heel-down på baskagge. Trummisen sa då att det egentligen är bättre att 
spela med i låten, men som jag förstod det så tyckte han att de tidigare låtarna inte krävde det. 
Antagligen krävde egentligen inte Vissa har det det heller då den inte är svårare än tidigare 
låtar. 
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Gitarristen plankade de tre första låtarna  mycket mer exakt, men nämnde angående In my 
universe att den låtens trumkomp är mycket mer komplext än gitarren om man strävar efter en 
exakt plankning av inspelningen. Efter att vi hade spelat Back Pocket pratade gitarristen lite 
om vad som gör en låt lättare att minnas – om än inte för den delen lättare att spela eller 
planka. Om låten har en tydlig och unik spelstämma såsom ett riff, som kan stå för sig själv, 
då är det lättare att komma ihåg vad man ska spela, man har "något att hänga upp det på". 
Men om låten bygger på enkla ackord som spelas med slagkomp, så kallad strumming, är det 
mer generiskt och därmed svårare att minnas. Det kanske alltså vara lättare att spela, men när 
man står där på scen och ska sätta igång låten kan det vara svårare att minnas exakt vad som 
ska spelas. Så ibland funkar det inte alls att lyssna på sitt eget instrument när man ska lära sig 
en låt, enligt gitarristen. I alla fall inte att bara lyssna på sitt eget instrument. Mer om vad 
deltagarna lyssnar på för instrument utöver sina egna finns att läsa nedan. Sångaren nämnde 
att han i princip aldrig får det problemet. Dels för att sången väldigt sällan har en 
kompfunktion, men också för att den ofta är mer unik. Sången är ofta en central stämma. 
Dock så kan sången ibland ha kompfunktion, som vid körstämmor och så kallade körmattor, 
det vill säga sjungna ackordbakgrunder. Sångstämman kan då, enligt sångaren, vara svårare 
att komma ihåg. 

Sista låten, Endless, valde gitarristen att byta metod och inte kolla in sin stämma samma dag 
som genomspelningen, vilket han hade gjort för de tidigare låtarna. Detta funkade enligt 
honom inte särskilt bra, då han glömde bort många av de olika grepp och inpass – "smågrejer" 
– som finns i gitarrstämmorna. Refrängen hade ett tydligt riff som var lättare att komma ihåg, 
men inte heller det satt perfekt. Trummisen tyckte liksom sångaren att låten var enkel. 
Trummisen menade att låten var enkel just för att den var annorlunda. Det som var konstigt 
stod ut, så han behövde bara komma ihåg perioderna. Exempelvis så har versen i låten udda 
antal takter i vissa perioder – beroende på vad man upplevde som en period såklart. Men han 
noterade att för att spela låten ännu bättre bör tid läggas ned på att få till rätt sound och 
noggrant lyssna in sig på låtens tajming. Versen verkar shufflad men inte helt shufflad, 
refrängen verkar mer rak men inte helt rak. Om man hade spelat i ett tributeband hade man 
som trummis till och med plankat trumfillsen exakt, samt de cymbalmönster eller patterns 
som finns i introt. Deltagarna var alla överens om att låten var mycket svårare att få rätt sound 
i än Vissa har det. I stort sätt var låten ändå inom trummisens "comfort zone", vad gäller 
trumkomp och genre. Med comfort zone menas här de musikstilar som trummisen känner 
igen och känner att han behärskar. Han menade att det är viktigt att vidga sin comfort zone 
om man vill bli en bättre musiker. 

I plankningen av den tredje låten, Back Pocket av Vulfpeck, bestämde vi oss för att testa den 
metod som trummisen alltid använde sig av. Metoden bestod i en enkel form- och taktskiss 
där man fyller i den extra information man själv behöver. Varje takt är ett streck vilka 
grupperas periodvis, det vill säga oftast fyra och fyra. Varje ny formdel är en ny rad. Man kan 
sedan göra pilar till olika takter för att markera vad som händer där med text eller genom att 
skriva noter bara för den takten. Man kan också skriva in lite rytmer som gäller hela låten, 
eller ackord om man behöver det. Både kompfigurer och exakta rytmer i breaks kan finnas 
med. I grunden är det en mycket enkel skiss som bara innehåller den information man själv 
behöver. 
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Vi gjorde så att vi vid första genomlyssningen började fylla i skissen. Trummisen sa att första 
gången man lyssnar är det viktiga att få med alla taktstreck, därefter kan man lyssna igen och 
fylla i övrig information man behöver. När man gjort papperet klart kan man ibland slänga det 
direkt om man så vill, eftersom själva handlingen att skriva ned den information man behöver 
gör att det sätter sig bättre i minnet. Trots att själva genomspelningen av låten skedde helt 
utantill så kände ändå deltagarna att metoden var till hjälp. Sångaren använde inte metoden då 
han inte kände att den skulle vara användbar – han skulle helt enkelt skriva ned information 
som han inte skulle behöva om han använde metoden. 

Jag tog upp frågan angående Back Pocket vad man lyssnar på när man plankar utöver just sitt 
eget instrument. Gitarristen sa att i en låt som Back Pocket "är det kaos", i meningen att det är 
mycket som händer, många instrument som gör korta, framförallt rytmiska insatser. Dessa 
stämmor är en del av kompet och groovet och är inte till för att vara centrala, bärande 
stämmor. I mitt tidigare självständiga arbete om ensembleundervisning på gehör skrev jag om 
centrala stämmor, vilket är en viktig stämma som andra stämmor relaterar till (Siwertz, 2015). 
Dessa andra stämmor blir enklare att lära sig och mer logiska när de sätts i relation till den 
centrala stämman. Gitarristen nämnde att när det är mycket som händer, som i Back Pocket, 
så lyssnar han mest på sin egen stämma i plankningen. Det som ändå står ut i ett sånt komp är 
om det är unisona insatser i tutti exempelvis i breaks. Om någon stämma börjar ta en mer 
ledande roll eller ger en queue är det även det något att vara uppmärksam på. 

Trummisen påpekade angående samma fråga – vad för andra instrument han lyssnar på när 
han plankar – att han lyssnar extra mycket på basen. Trummisen menade att det ibland är 
svårt att veta vad som är basen och vad som är baskaggen, speciellt i vissa genrer. Han 
nämnde neo-soul som en genre där basen har mer låga frekvenser än vanligt, och där kan 
basens ghost-notes – det vill säga anslag utan ton – vara svåra att särskilja ifrån baskaggen. 
Alla medverkande var dessutom överens om att sången var till hjälp med formen. I just Back 
Pocket så styrde sången väldigt tydligt prickarna i slutet på sticket. Sista frasen är "Oh gosh", 
vilket deltagarna tyckte stod ut vilket gjorde den lättare att lägga på minnet och relatera sin 
egen stämma till. Sångaren nämnde att han inte kunde formen på Vissa har det, utan lyssnade 
efter ”musikaliska queues” för att komma in rätt. Även innan versen i In my universe var det 
en viktig queue i keyboard som deltagarna lyssnade efter för att komma in rätt. 

Keyboardisten sa att tystnaden var en viktig del av låten Back Pocket, och att han "behöver 
hålla sig i skinnet" när han spelar den. Keyboardisten verkade också lägga lite mer vikt än de 
andra deltagarna på att få en överblick över ackordföljden och formen på låten innan han gav 
sig in på att planka vad just keyboardet spelar i låten. Ofta är det förstås så att keyboardet 
spelar just ackorden i en låt. I plankningen av Endless hade keyboardisten ont om tid och 
plankade inte alla eventuella färgningar i ackorden utan nöjde sig med "close enough". Vissa 
har det plankade han ackorden mer noggrant och tänkte också igenom vilka läggningar han 
tyckte passade bäst i låten. 

Efter att vi spelat låten Vissa har det nämnde trummisen och keyboardisten båda att de med 
bättre gehör lättare skulle identifiera de mönster som finns i musiken. Om en trummis spelar 
ett fill och du som plankar hör vad han spelar i början av fillet och i slutet av fillet men inte 
riktigt vad som händer i mitten och hur det sitter ihop tar det antagligen längre tid att planka 
fillet än om du hör allting på en gång. Antagligen är det till och med så att du hör vad fillet är 
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för att du har hört fillet eller ett väldigt likt fill förut. Trummisen nämnde också att man kan 
vara klar med plankningen av en låt utan att för den delen kunna spela den. Ibland kräver 
låten mycket instudering för att kunna framföra den rent fysiskt. Han sa att "sammanhanget 
som det ska framföras i och hur mycket musiken betyder för en själv spelar in" för hur mycket 
tid man väljer att spendera på att lära sig en låt. Alla deltagarna var samtidigt överens om att 
de ibland försöker lära sig tycka om en viss låt de ska spela, eller i alla fall just det deras egen 
stämma i låten. 

Sångaren sa att han fokuserar på att minnas första ordet i varje rad när han memorerar text. 
Första ordet blir som en kod eller nyckel som låser upp resten av raden. I övrigt skiljer sig 
textmemorering lite grand från låt till låt. Ibland finns det en historia i texten som gör det 
lättare att memorera eftersom man har en sorts översikt över handlingen. Då kommer orden in 
i ett sammanhang. I andra låtar är det mest rabbelkunskap, det vill säga meningar som inte 
riktigt hänger ihop. In My Universe var mer en sådan låt; även om den låtens text har ett tema 
tyckte inte sångaren att det fanns så mycket logik i texten. Vissa har det upplevde sångaren 
hade istället en enkel text. Svårigheten i den låten var istället att få till alla små skillnader i 
melodin, i både versen och refrängen. För att relatera till gehöret och likna denna inlärning till 
den de andra deltagarna gjorde kan vi se det som att även sångaren letar efter mönster i sin 
plankning. Även Endless hade en enkel text, men var svårare tekniskt. Sångaren valde dock 
att inte öva på att sjunga låten så mycket utan litade på sin teknik och studerade främst in 
texten. Det var också en låt sångaren hade hört flera gånger förut. Han nämnde också att han 
inte lärde sig tonarten i Endless. Det var inte så viktig information för att kunna sjunga låten. 

 

Slutsatser 

Även om resultatet av deltagarnas plankning var en godtagbar genomspelning av en låt så 
fanns det många vägar dit. Det fanns ofta viktiga skillnader i hur deltagarna plankar. Vissa 
behövde inte ens alltid veta låtens form för att kunna spela den. Vissa behövde inte kunna 
låtens ackord. De flesta stämmorna var unika för sitt instrument. Vad var då gemensamt för 
alla som plankade? De saker jag kan se är låtens rytmer och groove, låtens tempo och känslan 
låten ger. Känslan behöver dock inte vara samma för alla deltagare, men alla får någon sorts 
känsla av låten. Det är i stort sätt omöjligt att inte få en känsla av musik, även om den inte 
behöver vara positiv. Låtens tempo och rytmer är svåra att undvika. Alla deltagarna kanske 
inte har en lika noggrann uppskattning av låtens tempo, men om de har lärt sig låtens rytmer 
så kan dessa rytmer vara ett sätt att komma fram till ett passande tempo att spela i. Låtens 
rytmer innefattar alltifrån sångens melodi till kompfigurer och breaks. Även om deltagarna 
bara spelade sina egna rytmer behöver de förhålla sig till de rytmer som finns i de andra 
stämmorna. Låtens groove relaterar till tajming, det vill säga hur rytmerna förhåller sig till 
puls och hur de förhåller sig till varandra. Det är nära förknippat med låtens rytmer, men de är 
värda att hålla åtskiljda för tydlighetens skull. Alla dessa kategorier är egentligen nära 
förknippade med varandra. Arbetet visade sig alltså bekräfta farhågan att plankning är svårt 
att studera, då mitt resultat inte tycks ge några allmängiltiga svar på hur man bör planka för att 
vara så snabb och effektiv som möjligt. 
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Det var en överraskning för mig att trummisen inte valde att spela med i de tre första låtarna i 
sin plankning. Jag hade aldrig ens kommit på tanken på att inte använda instrumentet för att 
planka en låt förutom i nödfall eller om låten hade varit väldigt simpel. Att aldrig ha spelat 
låten tidigare innebär att det blir svårt att minnas specifika motoriska mönster. Däremot borde 
det fortfarande gå bra att minnas både formen och låtens rytmer. Trummisens metod innebar 
därför antagligen att han ibland spelar de exakta rytmer som finns i låten, men lägger ut dem 
på trumsetet på ett för honom naturligt sätt, det vill säga som han är van vid att spela. Delvis 
kan nog detta ses som en "motreaktion" mot trumkompets komplexitet. När trumkompet blir 
så komplext att det inte går att planka utan stor tidsåtgång kanske trummisen istället väljer att 
förenkla och kondensera trumkompet. Han sa "jag har en bank av musikaliska redskap som 
jag kan manipulera till att passa in i den kontext som sammanhanget kräver". 

Det verkar vara så att en snabb och effektiv plankning kräver stor erfarenhet och förmågan att 
ta intuitiva beslut om vilka strategier som passar vilken låt. Beslut såsom om deltagaren ska 
skriva ned formen eller bara memorera den, om han behöver lyssna noggrant på flera 
instrument eller bara sitt eget och så vidare. Keyboardisten nämnde att han när han gick på 
folkhögskola inte hade verktygen att kunna planka Vissa har det. I någon mån hade han 
antagligen det – han kunde antagligen höra ackordens grundtoner och om det var dur eller 
moll. Men han kunde inte förstå alla läggningar och färgningar i ackorden och hur de 
rytmiserades, vilket gjorde uppgiften till synes övermäktig med den kunskap han hade då. I 
alla fall om han hade ambitionen att planka väldigt exakt. Som så mycket annat här i livet så 
behöver man utföra handlingen planka många gånger för att bli bra på den. Intuitionen är 
viktig eftersom den som plankar – för att utnyttja tiden väl – behöver ta sina beslut samtidigt 
som låten spelas upp. Vilken väg musikern väljer beror inte bara på hur den är van att göra. 
Det beror även på vad för låt som ska plankas och var ambitionsnivån ligger. 

Diskussion 

Förmågorna att planka och musikernas gehör har koppling till genre. Det har stöd i 
litteraturen hos både Sohlmans musiklexikon (Bengtsson, 1976, s 82–83) och i Johanssons 
avhandling (2002). Alla deltagarna höll med om att det var lättare att planka och korrekt höra 
musik i för dem välkända genrer. Då kunde de känna igen de mönster som bildades; de 
behövde inte bryta ned plankningen i ton för ton utan kunde korrekt höra det sammanhang 
som flera toner bildade och på så vis planka hela frasen på en gång. De kunde alltså 
identifiera de gestalter som fanns i musiken. 

En alternativ definition av gehör skulle kunna vara något i stil med: förmågan att intuitivt 
hitta mönster i musik. Den stora skillnaden i den definitionen gentemot Bengtssons är att hans 
definition inte innehåller det intuitiva i gehöret. För att skilja det omedelbara i den hörda 
upplevelsen som är grunden för gehör ifrån det tidskrävande studiet av musik i verbaliserad 
form som är musikteori tror jag att ordet intuitivt passar in. Min definition tar inte heller fasta 
på att det som uppfattas genom gehöret ska kunna spelas eller på annat sätt redogöras för. 
Detta kan bero på olika epistemologiska utgångspunkter. Jag menar att kunskap inte behöver 
delas med andra för att existera, kunskap kan alltså endast finnas inuti en människa.  Min 
definition har också fördelen att det som hörs inte måste höras genom örat: eftersom även 
döva kan uppskatta musik torde de rimligtvis även kunna anses ha ett gehör. 
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Det är även fullt rimligt att se keyboardistens kommentar om att han "behöver hålla sig i 
skinnet" i låten Back Pocket som en del av hans appropriering av genrespecifik kunskap. Att 
inse och reflektera över hur en viss genre bör spelas är en stor del i att lära sig en genre. Att 
hålla sig i skinnet kan här ses som ett sätt att rent intellektuellt förhålla sig till genren. Green 
(2002) skriver en hel del om att genreapproriering är en stor del i hur musiker i 
populärmusikaliska genrer lär sig och utvecklar sin identitet, både i formella och informella 
sammanhang. Plankning av musik som eleverna själva gillar i en undervisningssituation borde 
kunna fungera som en brygga mellan informella och formella lärosituationer. Då kan gehöret 
aktiveras samtidigt som en diskussion om form, stildrag och plankningsstrategier kan ske. 
Plankning och gehörsspel kan också användas utanför populärmusikaliska genrer för att 
bredda elevernas förståelse för musiken de spelar och stötta deras musikaliska utveckling 
(Green & Varvarigou 2015, s 707). 

Det finns också en fara i att gå för långt åt det informella lärandet. Även om det informella 
lärandet har styrkor som det formella lärandet kan försöka integrera, såsom ökat 
elevinflytande, att elevens egna musikintressen får styra, peer-learning, plankning och 
gehörstradering, så finns det problem. Asps text (2015) pekar på att pendeln kan svänga runt 
för mycket åt andra hållet, så att institutionen nästan kollapsar när eleverna får styra för 
mycket över vilket lärande som är viktigt eller inte. När eleven börjar ifrågasätta vad som 
faktiskt är viktigt att lära sig gäller det att vara beredd på att ta den diskussionen och komma 
med övertygande svar. Varför ska eleverna lära sig om musikteori, notläsning, musikhistoria, 
ljudteknik, arbetsmiljö? Dessa frågor är relevanta för såväl elever som lärare, och ibland även 
för övrig personal. Men även om dessa ämnen är viktiga behöver de inte vara tråkiga; de bör 
anpassas och göras relevanta för eleven. De bör även anpassas till de andra kurser eller ämnen 
som finns på läroplatsen, så att ämnena gör varandra intressanta, och samspelar med varandra. 
Det är också viktigt att inte glömma att även om eleven har inflytande, så har lärarna och 
institutionen den största makten och det största ansvaret för undervisningen. Även om 
eleverna är totalt inriktade på att genomföra konserter och inte kan ta till sig annan 
undervisning, så är det slutgiltigen lärarna och institutionen som måste bestämma om det ens 
ska vara konserter på läroplatsen eller inte, eller hur många de ska vara. 

Trummisen nämner flera saker som relaterar till transfer (Schleuter, 1997, s.164–166). En 
sådan sak är hur han – speciellt i de tre första låtarna – väljer att inte lära in nya trumkomp 
utan istället spela låtarnas rytmer med trumkomp han är van vid eller ligger nära vad han är 
van vid. Istället för att bli ställd av ett nytt, ovant trumkomp så försöker han leta efter 
kopplingar till det han redan vet, vilket också utökar hans kunskapssfär. Det är också en del 
av hans mål att utöka sin comfort zone eller komfortsfär, något jag fick intrycket att de andra 
deltagarna också är intresserade av. 

Transfer kan nog också ske exempelvis när en sångare ska sjunga en funklåt och kommer ihåg 
ungefär hur en sångstämma kan varieras i musikstilen funk generellt. Så det kan både handla 
om kunskap på en rent praktisk eller teknisk nivå såväl som kunskap på generell nivå såsom 
genrespecifika koder, attityder, normer och hur det ska kännas att spela funk. 

  



19 

Om jag istället för att studerat olika instruments plankning av fem låtar endast studerat 
plankningen av en enskild låt hade jag inte fått den överblick över hur olika olika 
plankningsprocesser faktiskt kan te sig. Förhoppningsvis kan därför detta arbete vara till hjälp 
för framtida arbeten som ämnar studera plankningsprocesser i detalj. För även om vem som 
helst kan banka in en låt i skallen med tillräcklig repetition tror jag att det finns tidsvinster i 
att direkt göra rätt vägval i mötet med en okänd låt. Här följer några frågor som en som 
plankar kan vara hjälpt av att ställa sig, för att ta effektiva beslut under sin plankning. Alla 
dessa frågor är inte alltid relevanta – exempelvis så nämnde sångaren att han inte alls kunde 
formen i Vissa har det utan bara gick på musikaliska queues – men de kan ändå ses som en 
sorts lathund. Dessa frågor ställs nog dessutom ofta omedvetet i de intuitiva vägval som den 
som plankar gör. Förhoppningsvis är de en inblick i de kognitiva processer som en van 
plankare går igenom. 

 

• Vilka stämmor ska jag lyssna på? 

• Behöver jag lyssna på låten för att få koll på musikstilen/låtens egenhet eller  behövs   inte 
det? 

• Bör jag börja med formen eller kan jag lära mig den efterhand och fokusera på detaljerna 
direkt? 

• Behöver jag anteckna något eller kan jag lära mig allting utantill? 

• Behöver jag lära mig ackorden? 

• Vad innehåller låten för rytmer? 

• Vilka queues behöver jag lyssna efter hos de andra instrumenten? 

• Behöver jag räkna takter eller medvetet underdela någonstans i låten? 

• Behöver jag gå igenom låten och plankningen igen innan jag ska använda plankningen på 
riktigt? 

 

Det finns flera delområden inom området plankning som vi behöver mer kunskap om för att 
förstå plankningens roll i en musikers utveckling. Eftersom dessa delområden relaterar till 
både gehöret och lärandet av musik i allmänhet är de relevanta för mer än bara området 
plankning i sig. Kopplingen till genre behöver studeras noggrannare, exempelvis genom att 
musiker inom en genre får i uppgift att planka musik som ligger olika långt ifrån vad de är 
förtrogna med. Johansson (2002) har redan snuddat vid det området, men inte med det 
fokuset. Det kan också vara intressant att jämföra vad skillnaden är om en musiker har spelat 
mycket i genre kontra att hen bara lyssnat på den. Det berör i så fall kopplingen mellan gehör 
och instrument. En annan variant vore att låta ett flertal musiker med samma instrument 
planka samma låt, för att mer rigoröst jämföra tidsåtgången, de strategier de använder och i 
vilken ordning de använder dem. Kopplingen mellan plankning och minne är ett annat 
intressant ämne, när sätter sig något i långtidsminnet? De flesta musiker kan många låtar 
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utantill långt efter att de senast spelat dem – hur lyckades dem komma till den nivån i att 
kunna en låt? I den här studien plankade deltagarna oftast någon dag innan låten skulle spelas, 
då de bara ville få låten i någon sorts korttidsminne – ungefär som elever som skriver prov. 
Skillnader i hur – och hur mycket – kvinnor och män plankar musik vore ett annat intressant 
men svårstuderat ämne. Slutligen vore det väldigt intressant att studera vad det är som gör en 
låt lätt eller svår att planka, och om det finns några generella svar på frågan om vilka 
strategier som passar bäst till olika låtar. 
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Bilaga 1 

 

Plankningsinstruktion 

Ni ska alla välja varsin låt som ni och resten av ensemblemedlemmarna ska planka. Vi kommer att 
spela en låt per vecka och bestämmer en ny låt på varje pass så att alla har en vecka på sig att 
planka. 
Välj en inte allt för känd låt som alla har hört tusen gånger, och inte heller en låt som du vet att 
någon i gruppen har spelat tidigare. 
Låten ska heller inte vara för enkel. Den behöver absolut inte vara svår, men får gärna innehålla 
något mer än tre delar som bara spelas på rad utan förändring. T ex något break, någon räka, 
övergångar mellan delar, olika långa delar, saker som bryter mönster. Men fokus ska inte vara på att 
behärska det man plankar speltekniskt utan snarare på att snabbt och effektivt ta ut sin stämma på 
gehör och lära sig den i sitt sammanhang. 
Det är alltså viktigare att spela något som är ungefär rätt och som fyller rätt funktion än att planka 
exakt rätt ifall det är svårt att höra vad som spelas på inspelningen. Utgå ifrån att planka så korrekt 
som möjligt dock. 
Ifall låten har t ex flera gitarrstämmor kan du antingen själv välja vilken stämma gitarristen ska 
spela, eller låta gitarristen välja. Solon kan antingen spelas not för not eller improviseras - ditt val 
(men tänk på att det inte ska vara för svårt). 
Är låten lång går det bra att bara spela ett parti ur låten, dock måste detta parti vara 
sammanhängande. Det går alltså inte att spela först 0:30-2:42 och sedan hoppa till 3:23 och spela 
klart låten därifrån. 
Vad gäller sound så är det viktiga inte att hitta exakt rätt sound. Men det ska så långt det är möjligt 
vara rätt typ av sound. Är det stråksynth på inspelningen bör det inte spelas med orgelljud. 
Fyll i formuläret med tider i samband med att du plankar, samtidigt eller direkt efter. Tänk på att 
fortsätta fylla i om du delar upp plankningen på flera tillfällen. Tänk också på att formuläret är 
utformat för att vara så generellt som möjligt och är inte en plankningsinstruktion. Gör helt enkelt 
som du alltid gjort och se om det passar in i formuläret. Gör det inte det kan du skriva under övrigt.



 



 



 



 

 

 




