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Abstract 

MELODIC COORDINATION 
The reward of progression in the intrinsic occurrences of coordination 

  

The purpose of this study was to investigate how music students, playing the 

drums, interpret melodic coordination in aspects of learning. In this study 

five students from the Royal Academy of Music in Stockholm participated. 

The students were given exercises, specifically designed for drums. These 

exercises are to be used as keys to unlock and further develop the musical 

awareness and the awareness of musical periods. Furthermore are these 

exercises an efficient way to train the coordination and balance. To be able 

to get material for the analysis of this study, journals have been used. These 

journals were given to the students who during a 10-week period of time 

used the exercises and answered the five theses. In the result the students 

described their progression and their awareness of progression during the 

ten weeks. The results show that the students experienced an improvement 

of their rhytmical pitch and their periodicity in musical performance . 

Further state that the exercises improved their timing and inspired a new 

melodic point of view. Finally I discuss the purpose of this study, the result 

and whether or not the theses have been answered. 

 

Keyword: drums, melodic, coordination, musical gestures, didactic tool,  

knowledge development, musical periods, utility, progression, technique, 

interpretation 
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Sammanfattning 

MELODISK KOORDINATION 
Progressionens belöning i koordinationens intrinsikala skeenden 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur musikhögskolestuderande 

med trummor som huvudinstrument uppfattar hur melodisk koordination 

påverkar deras lärande. Övningarna är specifikt konstruerade för trumset för 

att fungera som ett verktyg till att öppna upp den musikaliska lyhördheten 

och periodkänslan samt vara en effektiv övning för koordination och balans. 

I denna studie deltog fem informanter under utbildning på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. Metoden som användes var att genom 

loggböcker från informanterna analysera deras beskrivningar av min 

frågeställning. För att få fram underlag för analys av undersökningen har 

informanterna fått fem frågor att besvaras under den 10 veckors period då 

de arbetade med övningarna. I resultatet beskrev informanterna hur de 

uppfattade sin progression och hur de verkade förändra sin medvetenhet om 

denna mellan tillfällena. Resultaten visar att informanterna upplevde att 

deras rytmiska gehör samt musikaliska periodkänsla förbättrats. De erfor 

även att övningarna förstärkte deras timing och inspirerade till nytt 

melodiskt synsätt. I kapitlet diskussion ligger betoningen på den 

ifrågasättande aspekten: Vad är resultatet av denna studie och har 

forskningsfrågorna besvarats.    

 

Nyckelord: trumset, melodisk, koordination, kropp och rörelse, didaktiskt 

verktyg, kunskapsutveckling, musikaliska perioder, nyttighet, progression, 

teknik, interpretation 
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Inledning 

Finns möjligheten att med koordination och melodi erbjuda 

progression i den musikaliska inlärningsprocessen och effektivisera den 

totala fokuseringen?  

 

Min syn på musikämnet och musiken är ett sätt att förhöja den framtida 

livskvaliteten för elever i skolan. Med mångårig erfarenhet som verksam 

musiker och lärare i slagverk, trumset och ensemble har jag förstått hur 

viktig musiken är för att ta sig vidare in i det infrastrukturella 

sociokulturella samhället. Självklart tillhör kärnämnen ett måste för att 

kunna tillgodose sin fundamentala överlevnad i samhället men där har även 

musikundervisningen en väldigt viktig funktion. Musikundervisningen i 

grundskola tillika gymnasiet skulle kunna ha en mer betydelsefull funktion 

än vad som låter sig gällas sett till både integrationen och elevernas sociala 

utveckling. Jag menar att någonstans försöka se över vikten av 

musikundervisningen kontra det framtida sociokulturella händelseförloppet 

för individens verkan i samhället. Vi som pedagoger skulle med musikens 

alla delmoment kunna påverka elevernas synsätt på värdegrunden och i det 

långa loppet behålla respekten för den. Vi vet hur viktigt det är med musik 

och de konstnärliga medvetenheterna. Kristina Stenborg skriver i en artikel i 

tidningen Skolvärlden: ” Det är ingen hemlighet att musikämnet tränar 

förmågan att musicera, samarbeta och fokusera.” Stenberg nämner även en 

forskningsstudie där professor Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet 

säger att musikutövning stärker arbetsminnet och samarbetsförmågan samt 

att just musicerandet är den process där hjärnan använder flest delar 

samtidigt.1 Jag är övertygad om att vi pedagoger med musikundervisningen 

rent generellt till stor del kan förgylla det sociokulturella, förbättra 

inlärningsprocessen samt ge de studerande en mer livs-glimrande fortsatt 
 
1 Stenberg Kristina Skolvärlden Vol 1 (2016) s 47. 
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syn i tillvaron. Ilona Antal-Lundström menar på att när vi musicerar i grupp 

mottar vi allt större enheter av känslomässiga sociala kontakter mellan 

människor.2 Detta återkommer jag till i slutet av denna studie. 

 

Just den form av pedagogiska verktyg som tilldelats oss musikpedagoger 

bör användas för att lära och inspirera elever mer om deras inneboende 

musikaliska förmåga. Det handlar om att utveckla metoder för att göra både 

det enkla och det svåra begripligt samt finna vägar att entusiasmera. Det 

gäller att hitta varje elev, varje barn, där de befinner sig, öppna dörrar, visa 

vägar men också vara öppen för att själv lära sig och inte bara ägna sig åt en 

ensidig kunskapstradering från lärare till elev. Erfarenhet, rutin och ett visst 

mått av didaktisk innovation är några av verktygen som vi ska lägga väl 

synliga i verktygslådan.   

Under de senaste tio åren har jag konstruerat ett slags specifika övningar för 

trumset till elever på gymnasial nivå. Benämningen på dessa har jag valt att 

kalla melodisk koordination. Dessa övningar innefattar inte bara kroppens 

motoriska rörelser utan också ett melodispråk som normalt inte genereras i 

samband med de så kallade reguljära övningar som utförs på trumsetet. 

Hitintills har jag inte funnit något verktyg jämförbart med just de melodiska 

koordinationsuppgifterna jag konstruerat. Min egen undervisning i slagverk 

och trumset går till stor del ut på att få eleverna att förstå hur användbara 

dessa ”harmonier” av motoriska musikaliska klurigheter är och hur dessa 

kan underlätta och inspirera inlärningsprocessen. Bernt Gustavsson skriver i 

sin bok ”Vad är kunskap” att ett centralt drag i kunskapsutveckling är hur 

människans kropp ställs in som en central del av vår kunskapsförmåga.3 

Detta återkommer jag till längre fram i diskussionskapitlet. 

 
2 Antal-Lundström, Ilona, Musikens gåva: hur musik påverkar barns utveckling genom att 
stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens, 1. uppl., Konsultförl., 
Uppsala, 1996 s 81,82. 
 
3 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, 
Statens skolverk, Stockholm, 2002, s 69. 
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I denna studie har jag tagit hjälp av studerande på Kungl. musikhögskolan i 

Stockholm för att undersöka om progression, lyhördhet och fokusering samt 

den musikaliska känslan för perioder kan påverkas positivt av mer 

utstuderade koordinationsövningar samt ta reda på om just melodisk 

koordination kan förenkla komplexa sammanhang såsom inom den 

musikaliska sfärens ofta förekommande uppgifter. Med andra ord ville jag 

undersöka om den musikaliska koordinationsförmågan med perceptionens 

och kognitionens kompletterande till den ljudliga upplevelsen kunde 

åstadkomma en förändring till ett perspektiv där allt blir lättare och 

acceptansen rent psykiskt ökar till inlärningsprocessens fördel. Detta är 

givetvis ett väldigt stort anspråk, men för att avgränsa detta ser jag i 

huvudsak undersökningen som ett led på vägen hur deltagarna under en 

period upplever eventuell förändring.  

Syfte och frågeställning 
Studiens syfte var att undersöka hur musikhögskolestuderande med 

trummor som huvudinstrument uppfattar hur övningar i melodisk 

koordination påverkar deras lärande i teknik, timing samt musikaliska 

perioder och om det kan leda till ett utvecklande av det musikaliska fokus 

och effektivisera den koordinationsrelaterade inlärningsprocessen. För att 

uppnå syftet är följande forskningsfrågor formulerade: 

1. Hur beskriver informanterna att de uppfattar musikaliska perioder 

samt nyttigheten med melodisk koordination? 

2. Hur beskriver informanterna sin progression jämfört med sitt 

tidigare speltekniska kunnande samt om någon annan utveckling 

skett? 

3. Hur kan informanternas beskrivningar förstås bidra till hur melodisk 

koordination kan erbjuda möjligheter för lärande i fokusering och 

självsäkerhet till det grundläggande spelet?4 

 
4 Med det ”grundläggande spelet” syftar jag till den tekniska och musikaliska enkelheten 
gällandes frekvent använda trumkomp i olika musikstilar som informanterna troligtvis 
redan anser sig ha kontroll på. 
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Med användandet av begreppet nyttighet i samband med forskningsfråga 

och melodisk koordination, anser jag att ordet kan ses till sin expansionella 

innebörd i studien jämfört med andra begrepp såsom syfte, avsikt, vits, 

värde eller poäng. Ordet nyttighet torde vara ett mer igenkännande begrepp 

för de flesta individer och genom att använda begreppet i den senare 

frågeställningen ges utrymme för informanterna i denna studie att på ett 

bredare och mer individuellt sätt kunna hitta de rätta beskrivande orden. 

Med detta menar jag att kunna beskriva känslan av det nyttiga utan att 

riskera att bli tillrättavisad av det vetenskapliga allvaret. 

  

Bakgrund och tidigare forskning  

Följande kapitel kommer innefatta ett försök till en mer vetenskaplig 

förklaring av vad melodisk koordination är samt en redovisning av 

närliggande forskningar och studier. Tidigare forskning gällande nu nämnd 

melodisk koordination har jag inte kunnat finna. Denna studie kan dock 

hänvisa till vetenskapliga referenser som kan bringa jämförelse framförallt 

inom områdena perception, kognition och musikpsykologi.  

Koordination 

Vad är då koordination och vad är melodisk koordination.  

Koordination innebär i den här studien kontroll av den musikaliska 

koordinationen samt kontroll av kroppens motorik och ska inte beblandas 

med funktionen koordinator/koordination som exempelvis förekommer i att 

samordna olika militära som polisiära insatser. Det handlar inte heller om att 

koordinera distribution av varor eller liknande inom företag. Här handlar det 

om en del av individens olika förmågor och sinnen såsom synen, hörseln, 

motoriken och det fokuserande skeendet perceptuellt och kognitionellt. Om 

den motoriska koordinationen ska jämföras med något så torde det vara den 

idrottsliga världen.  
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Koordination som motorisk egenskap avspeglar samspelet mellan nerv- och 

muskelsystem och sammanbinder på sätt och vis alla övriga delområden 

inom den fysiska funktionsförmågan. Koordination byggs upp av 

funktionsförmågan i sinnesorganen, de fysiska förutsättningar som 

rörelserna kräver samt mångsidig rörelsekompetens. Bra koordination syns i 

förmågan att utföra rörelser snabbt och exakt samt i förmågan att anpassa 

sig till varierande förhållanden. Bra koordination syns också i form av 

förbättrad motorisk inlärningsförmåga.5  

Koordinationens händelseförlopp handlar bland annat om förberedelsen och 

den tidsmässiga samordningen av olika enskilda muskler och 

muskelgrupper. De ska aktiveras vid ett visst moment under en följd av både 

komplicerade rörelser, men även en komplicerad ljudbild.6  

Kroppens muskulatur 

När det gäller kroppens muskulatur talar man om tre sorter: skelett-, hjärt- 

och glatt muskulatur. Till skillnad mot glatt muskulatur och hjärtmuskulatur 

kan skelettmuskulatur styras med viljan, och den styrs från hjärnstammen 

och ryggmärgen av alfa- och gammamotorneuron.7 

Kroppens motoriska enhet 

Motorisk enhet = ett alfa-motorneuron8  + alla de skelettmuskelceller 

(extrafusaler) som alfa-motorneuronet kontaktar och kontrollerar. 

Den motoriska enhet man talar om är: 

 
a) stora motoriska enheter, vilket betyder att ett alfa-motorneuron här 

kontrollerar ett stort antal extrafusala muskelceller, allt ifrån flera hundra 

upp till mer än tusen extrafusaler. Stora motoriska enheter finner man i 

muskler som utvecklar stor kraft men som åstadkommer rörelser med 

jämförelsevis låg mekanisk precision; typ bål-, sätes- och skuldermuskler.  

 
5 
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/gymnastik/kvalitet_i_gymnastikunder
visningen/att_utveckla_elevernas_fysiska_funktioner/koordination (2016-03-04, 09,54) 
6 http://nervsystemet.se/nsd/structure_1254 (2016-03-04, 10.05)  
7 http://nervsystemet.se/nsd/structure_218 (2016-03-04, 10,57) 
8 http://nervsystemet.se/nsd/structure_742 (2016-03-04, 11,05) 



9 

 

b) små motoriska enheter, vilket innebär att ett alfa-motorneuronet här 

kontrollerar ett litet antal extrafusaler, allt ifrån något hundratal ner till 

några enstaka extrafusaler. Små motoriska enheter finner man i muskler som 

är jämförelsevis svaga men som kan utveckla mycket hög mekanisk 

precision; typ hand-, finger- och ögonmuskler.9 

 

Melodisk/Melodi 

Melodi, av senlatinets melodia, av grekiska melôidia, ”sång”, ”sjungande”, 

är en i musikaliskt avseende meningsfylld tonföljd och en av musikens 

viktigaste grundelement. Sett till gestaltning och väsensart rörande melodin 

sammanfattas de under begreppet melodik. Uppbyggnaden av en melodi kan 

grunda sig på taktmässigt ordnad rytm, som på fria (oregelbundna) rytmer. 

Vidare bör ej melodin betraktas som en additiv förening av toner utan 

snarare som en ”strömmande kraft”, där melodin kan ses som en primär 

enhet med spänning mellan melodins toner och där grundkaraktären är 

dynamisk.10 Harmonik eller ackompanjerande figurer i andra stämmor kan 

förstärka melodins pregnans. Således kan den sammantagna benämningen 

för en hörbar melodi klassas som ett melodisk skeende i synkron form, då 

skeendena koordinerar med varandra i tiden. 

Hundra miljarder nervceller 

För att kontrollera och bearbeta melodi och koordination behövs en annan 

mycket viktig kroppsdel, nämligen hjärnan. Lite skämtsamt brukar man säga 

att hjärnan är den enda kroppsdel som namngivit sig själv. Michael O´Shea 

beskriver hjärnan som ett organ som väger drygt 1,2 kg men innehåller ca 

ett hundra miljarder nervceller som kommunicerar med varandra, som 

dessutom visar på att vara en självupptagen typ, inbilsk och egenkär. En 

sådan apparat kan man med visst fog påstå ha smått mirakulösa 

 
9 http://nervsystemet.se/nsd/structure_902 (2016-03-04, 10,55) 
10 Törnblom, Folke H., Lidman, Sven & Lund, Ann-Marie (red.) (1988). Bonniers 
musiklexikon. 2. [dvs 3.], rev. uppl. Stockholm: Bonnier 
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egenskaper.11 Hjärnan har bland annat en höger och en vänster hjärnhalva. 

Stellan Sjödén beskriver att den vänstra hjärnhalvan gör matematiska 

beräkningar, läser noter och tolkar instruktioner medan höger hjärnhalva är 

känslosam, konstnärlig och musikalisk, spontan och intuitiv. Höger 

hjärnhalva följer tanketrådar efter logistiska riktlinjer och arbetar med en 

sak i taget, tänker abstrakt, organiserar samt använder symboler. Den 

vänstra hjärnhalvan blickar framåt och planerar tillvaron i sekvenser som 

följer på varandra, den tänker även i tiden och ser tillbaka. Höger hjärnhalva 

tänker i bilder, rörelser och känselintryck som är sammansatta och följer 

inte heller bara en sak i taget utan kan samtidigt associera åt olika håll.12 

Melodi och rytm på hjärnan 

Att få en melodi på hjärnan är ett ofta återkommande uttryck. Detta gäller 

nog de flesta människor, allt ifrån att höra en melodi i etern till den ihärdiga 

melodin genererat från glassbilen. Även det monotona ljudet från alla dessa 

maskinella installationer kan ge ett rytmiskt mönster som kan få den mest 

tränade hjärnhalvan att krevera i tvångsmässigt repeterande inombords. I en 

mer underliggande mening har vi givna melodier i minnet som till och med 

kan härleda från barndomen och dess uppväxt, men där är det inte lika 

kopplat till det ovanstående uttrycket ”melodi på hjärnan”. Alf Gabrielsson 

nämner bland annat i sin bok Starka musikupplevelser hur musikens 

inverkan i tidiga levnadsår ofta förknippas med trygghet och närhet. Den 

upplevelsen kan få stor betydelse för inställningen till musik. Dessa 

musikminnen präglas i regel av stor glädje och lycka och kan till och med 

leda till ett beslut att ägna sig åt musik i framtiden. När man senare i livet 

får höra samma musik vaknar minnet till av det sammanhang och de känslor 

som förelåg då. När musiken och den trygga miljön förenas i två var för sig 

positiva faktorer blir upplevelsen än starkare.13 Relevansen till att jag tar 

upp detta kan ha stor inverkan på utförandet av min studie. Kan starka 

 
11 O'Shea, Michael, Kort om hjärnan, [Ny utg.], Fri tanke, Lidingö, 2011 s 9. 
12 Sjödén, Stellan, Hjärnan, Brain Books, Jönköping, 1995 s 173. 
13 Gabrielsson, Alf, Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik, Gidlund, 
Hedemora, 2008 s 28,29. 
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tidigare musikupplevelser bli ett hinder för att låta sinnet utveckla annan 

sorts tonalitet som kan generera en mer positiv effekt på det tänkta målet. 

Målet i det här fallet är att utveckla och utvecklas med melodiska 

koordinationsövningar.  

Metrisk period på hjärnan 

Likväl som att ha en vanebildande melodiprocess liggandes latent kan även 

det melodiska periodsinnet14 vara en långt gången process bland musiker 

beroende på deras musikaliska uppväxt som kultur, etnisk bakgrund, eller 

helt enkelt vad deras omgivning bjöd på i musik och sång under dennes 

uppväxt. Som trumslagare har man även här, oavsett kulturell bakgrund, en 

form av inlärd periodika där invanda rörelser och melodiska mönster kan 

ligga till last för mottagande av nya rytmiskt melodiska tankegångar.15 En 

av anledningarna med melodisk koordination är inte att bryta upp och 

tillintetgöra gamla invanda mönster, utan hellre öppna upp och lämna plats 

för ett större helhetstänkande där en mer fokuserande uppgift i de melodiska 

variationerna ger kroppens motorik ett välbehövligt bastubad.  

Perception och kognition  
” En människa utvecklar sig till en musikkonstnär därför att hon genom 
aktivt lyssnande urskiljer och utväljer de mångfaldiga ljuden från den 
omgivande världen, och upplever dem som specifikt musikaliska 
kvaliteter.”16   

Perception och kognition är inte helt åtskilda begrepp när vi tolkar 

sinnesintryck utan där finns en form av överlappning. Lutz Jäncke skriver 

om att musikaliska förmågor är oftast kopplat till kognitiva och perceptiva 

fält och har en intim länk med minnet, not-läsningen, uppmärksamheten, 

 
14 En musikalisk enhet, kan bl.a. betecknas som motsvarighet till en mening i språket. En 
period består normalt av åtta takter och kan uppdelas i för- och eftersats om vardera fyra 
takter. http://musiksok.se/MUSTERM/u_period.html (2016-03-23) 
15 Den rytmiska periodiseringen med dess regelbundna växling av starkare och svagare 
betoningar. Dit hör de olika taktarterna men också sammanslutningen av flera takter till 
större och mindre grupper. http://musiksok.se/MUSTERM/u_metrik.htm (2016-03-23) 
16 Jensen, Jørgen Pauli, Musikens psykologi och sociologi, AWE/Geber, Stockholm, 1979 s 
98.  
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planerandet, organiserandet och de visuospatiala funktionerna.17 Sett till 

perceptionen för en icke-musiker, hörandes en melodi eller musikstycke, 

associeras det oftast med en emotionell reaktion. (Den kan då vara av 

nöjsam och estetisk karaktär, men även av negativ art.) Vilket innebär att 

musik aktiverar de motoriska funktionerna även för icke-musiker. 

Exempelvis är dans och takthållning av foten till musik en anledning till att 

det finns en länk kopplat till kognitiva och perceptiva handlingar. Skillnaden 

för en yrkesutövande musiker innefattande ett musikstycke är den 

emotionella reaktionen väldigt viktig. Musiker i en orkester kräver en 

ständigt pågående anpassning av sin egen prestanda i symbios med de 

övriga musikerna med lämpligt ljud, rytm, register och tempo.18  

Hjärnstrukturer 

Vidare nämner Jäncke att från studier av mänskliga hjärnskador och 

hjärnavbildningar är det känt att specifika hjärnstrukturer är specialiserade i 

analysen av tonhöjd, klangfärg och konturrelationer samt musikalisk timing 

och rytm. Anmärkningsvärt är att de flesta av dessa neurala nätverk är fullt 

fungerande hos icke-musiker, vilket till stor del tyder på att strukturerna har 

utvecklats i hjärnan oberoende av intensiv övning eller många 

musikupplevelser. Men flertalet studier visar på att dessa strukturer i den 

mänskliga hjärnan kan formas genom musikaliska erfarenheter och 

upplevelser.19 Med bland annat Lutz Jänckes undersökningar kan jag 

möjligtvis utgå ifrån att den melodiska koordinationen mycket väl kan 

initieras och förhoppningsvis finna en didaktisk nyttighet även hos så 

kallade icke-musiker.  

Visuell perception 

Mina tidigare erfarenheter i undervisandet av melodisk koordination har till 

skillnad mot denna studie haft en mer visuell perception i 

 
17 Lutz Jänke, ”From cognition to action, chapter 2, Altenmüller, Eckart, Wiesendanger, 
Mario & Kesselring, Jürg (red.), Music, motor control and the brain, Oxford University 
Press, Oxford, 2006 s 25. 
18 Jäncke, 2006, s 26. 
19 Jäncke, 2006, s 26,27. 
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undervisningssituationerna. Här nämner Alf Gabrielsson att för de flesta 

människor representerar synen den mest konkreta och pålitliga 

informationen om omvärlden. Även om musik är en fråga för hörseln 

framhåller man även synintrycken som en viktig kompletterande faktor. 

Synintrycket av lärarens traktering av instrumentet kan förstärka och 

förtydliga innebörden av musiken och uppgiften.20 I denna undersökning 

baseras instuderingen av uppgifterna uteslutande (om man bortser från min 

första genomgång med deltagarna) på notläsning. Genom metoden kan jag 

få reda på att deltagarna i min undersökning har ett väl utvecklat förhållande 

till notläsning.  

Notläsning 

Läsa noter är i mångt och mycket likt läsandet av ord. Enligt Lutz Jäncke är 

notläsning för en musiker ett sätt att översätta tecknen på ett papper till 

lämpliga motoriska kommandon för särskilda förflyttningar.21 Dessutom bör 

dessa noter också tolkas och översättas till estetiskt tilltalande signaler. Här 

tar Jäncke ett exempel på hur pass komplicerad uppgiften kan vara för en 

pianist spelandes musik från ett notblad. På en låg och grundläggande nivå 

är det helt enkelt en översättning från den skrivna noten till den motoriska 

uppgiften att trycka ner tangenten. Till exempel är tonen f noterad och det 

ska resultera i att tangenten för tonen f ska slås ner. På en mer virtuos nivå 

så ser den erfarne musikern en serie av noter och sammanfogar omedelbart 

den informationen med kunskapen som hålls i långtidsminnet där de 

musikaliska harmonierna, globala rytmiska fraser och tolkningarna av den 

totala musiklinjen finns. För att lyckas med alla dessa kognitiva processer 

som läsandet av noter innebär är det i princip omöjligt att spela ett 

musikstycke not för not. Därför måste musiker använda sig av en strategi 

som gör att de ligger lite före i noteringarna och är beredd på vad som 

 
20 Gabrielsson, Alf, Starka musikupplevelser: musik är mycket mer än bara musik, Gidlund, 
Hedemora, 2008 s 456. 
21 Lutz Jänke, ” Sight reading, Altenmüller, Eckart, Wiesendanger, Mario & Kesselring, 
Jürg (red.), Music, motor control and the brain, Oxford University Press, Oxford, 2006 s 
28,29. 
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kommer härnäst, lite som en van läsare läser en bok.22 Cecilia Hultberg 

skriver bland annat om hur det är en självklarhet för musiker att under varje 

tolkningsprocess gång på gång låta notationen ”tala” till sig. Musiker kan 

tolka och urskilja nya aspekter som leder till att de utvecklar sin uppfattning 

av musikalisk innebörd.23  

Paralleller 

För att hitta några paralleller med noterad melodisk koordination och 

konstateranden av Hultberg och Jänke kan nämnas ett exempel där Hultberg 

beskriver hur pianister läser ut musikalisk innebörd ur notbilder, vilket i sig 

skulle kunna bytas ut i mitt fall till hur trumslagare läser ut den musikaliska 

innebörden. Det intressanta här är som Hultberg skriver att ett konstaterande 

att deltagarna i studien förhöll sig till notation på två generellt olika sätt, 

reproduktivt eller explorativt. Några av dem förhöll sig enbart explorativt, 

utforskande, i tolkningar och kommentarer, men de flesta av deltagarna 

växlade mellan de båda förhållningssätten. Här konstateras också att när 

musikerna använde en reproduktiv ansats hänvisade de uteslutande till 

föredragsbeteckningar, det vill säga spelanvisningar som anger dynamik, 

artikulation eller tempo- och nyansförändringar.24 Här skiljer sig givetvis 

min studie så till vida att det inte finns några speciella 

föredragsbeteckningar i melodisk koordinations bortsett från den noterade 

uppgiften. Vidare skriver Hultberg att musikerna huvudsakligen strävade 

efter att följa dessa anvisningar i sina framföranden, vilket medförde att de 

huvudsakligen fokuserade i horisontella aspekter, musikens flöde i tid. 

Notbilden fungerade därför som länk mellan tolkande utgivare och 

”verkställande” musiker. Med en explorativ ansats utforskade i stället 

musikerna notbilden och hänvisade till musikalisk innebörd som de läste 
 
22 Ibid s 28,29.    
23 Hultberg, C. (2006) Spelande Lärande. opubl. manus. sid 122. Hultberg, Cecilia, The 
printed score as a mediator of musical meaning: approaches to music notation in Western 
tonal tradition, Malmö Acad. of Music [Musikhögsk.], Diss. Lund : Univ.,Malmö, 2000  

24 Ibid s 122.   
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ut.25 Detta är ett tillvägagångsätt som med fördel kunde användas av de 

informanter jag tagit hjälp av i min undersökning, alltså ett eget utforskande 

kring givna grundläggande regler, såsom den noterade uppgiftens 

utgångsläge. 

Dynamisk systemteori 

När det handlar om den specifika uppgiften att ta in den melodiska 

koordinationen via det noterade bladet, kan det finnas begränsningar i själva 

av-scanningsförfarandet av noterna i bedömningen av förändringarna sett 

till det dynamiska av koordinationen. Vilket kan föranleda att dra vissa 

paralleller till dynamisk systemteori. Chris Jansen, E. Peper, och Peter J. 

Beck beskriver hur dynamisk systemteori har skiftat fokus för forskning 

inom området för motorisk inlärning, från utvecklingen av effektmått, till 

utvecklingen av spatiotemporala egenskaperna hos koordinations-

samordningen själv. I detta perspektiv är samordnade rörelser som 

kännetecknas av stabila tillstånd som en slags prestanda mycket lockande. 

Lärandet kan då definieras som förändringar i dessa koordinerade tendenser 

i samband med förbättrad prestanda på den uppgift som ska läras in. 

Närmare bestämt, på grund av att träna stabila tillstånd (attraktorer) i 

koordinations-dynamiken utvecklas de mönster som motsvarar den uppgift 

som ska läras in.26 Nu är inte den melodiska koordinationen uppbyggd på 

det statiska i det motoriska skeendet även om det med fördel kan hjälpa till 

att lösa uppgiften, men här finns den liknelsen att med det ovannämnda 

”stabila tillstånd” kunna utveckla en mer melodisk ingång som komplement 

till de samordnade rörelserna. Vilket torde kunna ge en ytterligare 

fokuserande dimension.  

 
25 Ibid s 122.   

26 Chris Jansen, C.(Lieke) E. Peper, and Peter J. Beek. Desain, Peter & Windsor, Luke 
(red.), Rhythm perception and production, Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse, 2000 s 51. 
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Kognitiv kontroll 

Att spela ett instrument som till exempel trummor innebär en mycket 

anpassad organisation av olika rörelser. När instrumentet trakteras i ett 

musikaliskt sammanhang krävs en kognitiv kontroll. Jäncke menar på att en 

rörelse kan variera på många sätt, bland annat dess vinkelriktning, graden av 

muskelsammandragning, och motorneuron-urladdning.27 Således när du 

tränar en viss rörelse måste olika rörelseparametrar optimeras.28 Här 

refererar Jäncke till en studie av David A. Rosenbaum där Rosenbaum 

identifierat åtminstone tre faktorer som är optimerade under övandets 

rörelser: effektivitet, interaktion och mekanik: (min översättning) 

1. Effektivitet innebär undvikande av ytterligheter i 

rörelseparametrarna eftersom det är känt att extrema rörelser är svåra 

att kontrollera. Muskelns vridmoment, ryckig förändring av 

accelerationen och hastigheten inkluderar dessa parametrar. 

2. Interaktionen mellan armar och ben tenderar att vara kopplad så 

rörelsen av en lem begränsar rörelsen av den andra. Dessa och andra 

beroende mellan lemmarna minskar antalet självständiga val för det 

motoriska systemet. Programmera en rörelse kommer oundvikligen 

leda till att kopplade lemmar minskar frihetsgraden för rörelse. 

3. De mekaniska egenskaperna hos organismen/människan kan utföra 

rörelser utan att behöva planera dem. Till exempel, flytta ett finger 

uppåt kräver muskelsammandragning, men flytta fingret nedåt 

kräver mindre muskelkraft eftersom gravitationen tar över.29,30 

Extrema rörelser kan vara svåra att kontrollera men dessa kan tränas till det 

musikaliska sammanhanget där dynamik är en viktig faktor. Gällande 

 
27 Se tidigare rubriken ”Kroppens motoriska enhet”  
28 Jäncke, 2006, s 30. 
29 Rosenbaum, David A., Human motor control, Second edition., Academic Press, 
Amsterdam, 2010,  
30 Lutz Jänke, ” Cognitive controll of musical perfomance, Altenmüller, Eckart, 
Wiesendanger, Mario & Kesselring, Jürg (red.), Music, motor control and the brain, 
Oxford University Press, Oxford, 2006 s 30. 
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frihetsgraden för kopplade lemmar borde det kunna frigöras näst intill totalt 

med koordinationsövningar under en längre och intensiv period.  

Arkitekturen för motorik 

När en trumslagare tar sig an en uppgift som i det här fallet den melodiska 

koordinationen, så handlar det om hur en kontrollerad motorik producerar 

ljud. Sylvie Gibet skriver om sensomotorisk kontroll över ljudproducerande 

gester/rörelser i Rolf-Inge Godøy & Marc Lemans bok: Musical Gestures. 

Teorierna om motorisk kontroll syftar till att förstå rörelserna på grundval 

av dess underliggande biomekanik, medan beräkningssynteserna syftar till 

att förstå hela rörelsen på grundval av sensomotoriska styrmodeller. Dessa 

modeller studeras från två olika synvinklar: nämligen teorier om motorisk 

kontroll samt beräkningssyntes av avatarer som producerar mänskliga 

rörelser. Det huvudsakliga syftet med Gibets studie är att få en dynamisk 

förståelse för vilka mekaniker som är orsaken till ljudproducerande rörelser. 

Gibet skriver till exempel här om att när musikern spelar ett 

musikinstrument etablerar denne en kontinuerlig samverkan med 

instrumentet. Denna interaktion är baserad på action/reaktionscykler, vilket 

gör att finjustering av ljudproducerande gester sker via 

återkopplingsslingor.31 Detta är då synnerligen intressant hur till exempel en 

slagverkare/trumslagare omedvetet förhåller sig till reaktionscykler när det 

utförs musikaliska uppgifter, vare sig det handlar om rena konserter 

alternativt eget övande. Vidare säger Gibet att spela ett musikinstrument kan 

därför utformas som kopplingen av två fysikaliska system, nämligen 

ljudproducerande rörelsen och musikinstrumentets frångivande hörbara 

återkoppling. Den ljudproducerande rörelsen representeras sedan av en 

uppsättning av mekaniska modeller som interagerar med instrumentet och 

därigenom producerar ljud, medan kontrollen av rörelse representeras av en 

sensomotorisk styrmodell.32 

 
31 Sylvie Gibet, Sensorimotor control of sound-producing gestures, Godøy, Rolf Inge & 
Leman, Marc (red.), Musical gestures: sound, movement, and meaning, Routledge, New 
York, 2010 s 213. 
32 Ibid s 213. 
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Kulturella och sociala aspekten 

Informanterna i min studie gick in med den västerländska musiktraditionen i 

grunden. Låt oss rent hypotetiskt se studien ur en annan synvinkel som: Vad 

är den kulturella och sociala aspekten av hur man uppfattar det musikaliska 

mönstret beroende på musikerns kulturella bakgrund? John Blacking 

behandlar bland annat den frågeställningen i sin bok ”How musical is 

man?”. Blacking berättar om hur han från första början låtit sig förstå musik 

som ett system för ordnande av ljud, i vilken en kumulativ uppsättning 

regler och ett ökande utbud av tillåtna ljudmönster hade uppfunnits och 

utvecklats av Européer som ansågs ha haft exceptionella musikaliska 

förmågor.33 Men efter att ha bedrivit forskning under längre tid hos Venda 

folket från Northern Transvaal, Syd Afrika kunde han konstatera att musik 

är en syntes av kognitiva processer som finns i kultur och i 

människokroppen: formen den tar, och de effekter det har på människor, 

genereras av de sociala erfarenheter människor har i olika kulturella miljöer. 

Eftersom musik är mänskligt organiserad ljud, uttrycker det aspekter av 

upplevelsen av individerna i samhället.34 Blacking menar på att uppfinning 

av notationen är en klart viktig faktor som kan generera utökade musikaliska 

strukturer, men de uttrycker gradskillnader och inte skillnaden av det slag 

som antyds av distinktionen mellan "konst- och folk musik” till exempel. 

Blacking är övertygad om att en antropologisk metod för studier av alla 

musikaliska system är mer förnuftig än analys av mönster av ljud i sig 

självt.35 Så ett annat förhållningssätt och resultatdimension bör ställa sig 

intressant till vilken sorts kulturell inramning den musiker har som deltar i 

denna studie.  

 
33 Blacking, John, How musical is man?, 2. pr., Univ. of Washington Press, Seattle, 
1974[1973] preface. 
34 Ibid s. 89 
35 Ibid preface. 
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Studiens design och metod 

I följande avsnitt presenteras vilket urval av informanter jag har gjort samt 

de teman och instrumentala verktyg som genomförandet kräver. Här 

redogörs även frågeställningen samt hur materialet har bearbetats, val av 

metod/metoder och hur jag har resonerat kring forskningsetiska principer. 

Och till sist kommer en beskrivning av tillvägagångssättet samt vilka frågor 

som legat till underlag för informanterna att besvaras.  

Genomförande  

Jag har då alltså valt att genomdriva min studie med hjälp av fem 

studenter/informanter som bedriver sina studier på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm. Substansen i denna undersökning bygger på att informanterna 

följer den tråd av noterade exempel av melodisk koordination på sitt 

huvudinstrument trumsetet. Dessutom har de ombetts att återkoppla till mig 

i form av loggbok minst två gånger under denna studies period, där 

informanten besvarar ett antal frågor efter bästa förmåga för vidare analys. 

Inför mina övningar har jag utgått från två olika teman som ligger till grund 

för undersökningen: 

 

- Noterade koordinationsövningar   

- Den musikaliska och motoriska rörelsebakgrunden. Vart är den 

studerande nu kontra vart är den studerande efter 10 veckor.   

 

Den stora skillnaden jämfört med min tidigare undervisning och erfarenhet 

av melodisk koordination är att här handlar undersökningen enbart om not-

bunden information av övningarna samt att med den åtskillnaden att här 

använder jag mig av högskolestuderande. Som nämnts har jag tidigare 

använt mig av melodisk koordination för elever på gymnasial nivå där 

undervisningssituationen mer bygger på visuellt samt auditivt skeende. (I de 

fallen medför övningarna samtidigt ett slag av formativ bedömning där jag 

som pedagog är närvarande med en direkt feedback). Så med den not-
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bundna undersökningsmetoden var en kort genomgång med de studerande 

en nödvändighet där jag presenterade övningarna samt fick mig konstaterat 

att informanternas notkunskap var tillfredställande för ett genomförande av 

studien.   

 

Trumset 

Melodisk koordination innefattar alltså inte bara de motoriska rörelserna 

utan även den melodi den specifika övningen skapar. En nödvändighet för 

denna undersökning är trumsetets olika attribut. (Figur1). 

 

 
Figur 1. 

Ett normalt trumset innefattar vanligtvis:   
 

1. Bastrumma  
2. Virveltrumma  

3. Hängpuka  
4. Golvpuka  

5. Hi-hat stativ + Cymbaler x 2  
6. 2st Cymbalstativ med cymbaler  

7. Ett par trumstockar 
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I figur 2 framgår det hur de olika attributen på ett trumset markeras med 

notlinjernas hjälp.   

 

 
Figur 2. 

Noterade koordinationsövningar. 

I figur 3 visas den grundläggande utgångspunkten för melodisk 

koordination. Här använder vi två olika ljudkällor som innefattar en 

slagkombination med sextondelar med ett slag i varje hand. I detta exempel 

ligger den rörliga melodiska klurigheten i att höger hand träffar två gånger 

på varje trumma och den vänstra en gång på varje trumma. Till detta har 

man även med höger och vänster fot som håller pulsen i fjärdedelar, där 

höger fot med pedalens hjälp markerar ettan och trean i takten samt med 

vänster fot som då markerar tvåan och fyran i takten. 

Grundkoncept 

 
Figur 3. 
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Övergripande rörelse 

För att verkligen sätta det melodiska språket i relation till mer övergripande 

rörelser och melodier har jag i figur 4 använt mig av fem olika ljudkällor av 

trumsetets attribut. Detta är en variant som i ett linjärt åttondelsflöde med 

endast ett slag på ljudkällan genererar en melodi som vanligtvis inte kan 

härledas till den mer givna ljudupplevelsen som just ett trumset förväntas 

leverera. 

Här har den vänstra armen en rörelse som går motsols och där den högra 

armen går medsols. Klurigheten här ligger i att den högra handens 

trumstock genererar ljud från fyra föremål och den vänstra stocken generar i 

sin tur ljud från tre föremål. Här bör observeras att starten i denna övning 

innebär i det här fallet att samma föremål träffas av varje handrörelse under 

de två första fjärdedelarna för att sen skiljas åt, däri uppstår således en form 

av melodi som inte gör den enkla åttondelsföljden lika självklar. Rörelsen 

kontra melodin gör det nödvändigt att fokusera mer intensivt och med ögats 

dimension ge känslan av en tredimensionell övning. Nästan all melodisk 

koordination i mina exempel har för balansens räkning både höger och 

vänster fot med i ett givet rytmiskt mönster där markering av fjärdedelar är 

det mest frekventa.   

 

 

Figur 4. 

Melodiskt fill 

För att ge exempel på musikaliteten i övningarna har jag även en övning på 

användandet av metoden i musikaliska sammanhang såsom fill-in36som 

 
36 Ett frångående rytmiskt mönster som ett inlägg runt det tempo och komp som pågår.  
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figur 5 och 6 återger samt även som ett mer genomgående rytmiskt skeende 

i ett så kallat komp (figur7 a, b, c, 8,d, e). 

 

 

 
figur 5. 

 

 

 

 

Exemplet i figur 5 visar hur man med den melodiska koordinationen gör ett 

fill-in i ett normalt trumkomp. Exemplet använder sig av grundkonceptet i 

figur 3 som uppfyller det annorlunda melodiska förhållningssättet men i det 

här fallet låter vi bastrumman genera ett slag i mellan för att uppnå variation 

samt bryta det monotona mönstret på ett mer omvälvande sätt. Även figur 6 

använder sig av grundkonceptet med hi-hat som genererande av 

mellanslaget, skillnaden här är att övningen görs med triolunderdelning.  
 

 
Figur 6. 
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Melodiskt komp 

I figur 7 och figur 8 ser vi exempel av melodisk koordination där 

grundkonceptet används som en bärande rytmisk matta. Vad som skiljer 

exemplen från varandra är helt enkelt var man väljer att börja figuren, vilket 

i sig har stor påverkan på melodierna som uppstår. Här har jag även valt att 

frångå de trygga fjärdedelsmönstret i benen som figur 3 och figur 4 visade. 

Detta för att öka svårighetsgraden och främja själva fokuset. 

 

 
Figur 7. 
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Figur 8. 

Med bland annat dessa exempel ska övningarna genomföras ca en timme 

om dagen i 8-10 veckor. Så med upplägget bestående av ca 70 timmar 

koncentrerad övning samt egen utveckling ska förhoppningsvis tillräckligt 

svarsmässigt underlag kunna utdelas. Alla exemplen av övningarna som 

informanterna tagit del av finns till förfogande i bilagorna 1-15.  

Vetenskaplig utgångspunkt 
Som en inledande utgångspunkt har jag först försökt identifiera 

problemområdet och se om det verkligen finns ett behov av kunskap 

gällandes detta område. Med flera års erfarenhet av melodisk koordination 

kom jag fram till att denna undersökning skulle kunna vara ett litet 

bidragande verktyg sett ur den didaktiska synvinkeln och ha ett 

forskningsvärde. Min tankegång med att kunna relatera teori och empiri 

innebär att jag analyserat materialet abduktivt. Enligt Runa Patel och Bo 

Davidsson inbegriper det att en preliminär teori från enskilda fall, provas på 

nya fall och därefter se teorin utvecklas37. Abduktion kan alltså ses som en 

kombination av induktion och deduktion.38 Dessa tre begrepp anger 

 
37 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 s 25. 
38 Ibid, s 24. 
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alternativa sätt för att relatera teori och empiri.39 Med loggböckerna kan det 

förstås som en slags kvalitativ forskningsintervju om inlärning där Steinar 

Kvale skriver om att syftet med den är att undersöka den intervjuades 

erfarenheter av inlärning och ge en god bild av intervjupersonens upplevelse 

av det specifika ämnet.40 Som vetenskaplig utgångspunkt kan även 

begreppet hypotes falla in i studien. Patel & Davidsson skriver att hypotesen 

är ett antagande om hur två eller flera begrepp är relaterade till varandra. 

Exempelvis Läkemedel (melodisk koordination) har effekt på 

sjukdomstillstånd (progression)41. I en hypotes är hypotesen oftast 

formulerad i termer av verkan och orsak.42 Men tilläggas bör att jag på ett så 

litet underlag inte kan göra sådana anspråk.  

Metodval och etiska övervägningar 

Jag har inför min studie utgått från vetenskapsrådets riktlinjer och regler för 

forskning och att det är fritt för informanterna att vara med och när som 

helst dra sig ur studien. Med vetenskapsrådets första individskyddskrav 

informationskravet, gjordes som uppstart en presentation och ett kortare 

seminarium där jag presenterade mig själv samt det material som skulle 

ligga till grund för min studie.43Där informerades informanterna om att mitt 

syfte med frågor och med responderat svarsunderlag i loggbokformat skulle 

kunna bidra till att ta reda på om progressionen leder framåt och möjligtvis 

hur jag på ett mer konstruktivt sätt skulle kunna lägga upp en 

vidareutveckling av det eventuella konstaterandet till en mer övergripande 

didaktik till fler områden och kurser för framtida mål. För att en studie skall 

kunna ge relevanta resultat bör deltagarna känna att det är angeläget för dem 

att medverka.  

Den kommunikativa korrespondensen gällande studiens analytiska material 

 
39  Ibid, s 23. 
40 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 s 33. 
41 Min egen liknelse. 
42 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 s 20. 
43 Vetenskapsrådet, Codex regler och riktlinjer för forskning, 2016. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2016-03-23) 
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har skett via mail där informanternas svar sorterats och analyserats 

kontinuerligt vilket innebar att frågorna kunde komma att ta en mer 

explorativ form beroende på informanternas tolkningar av de ställda 

frågorna. Vidare fick jag vid detta tillfälle informanternas samtycke att 

deltaga i denna studie enligt vetenskapsrådets andra individskyddskrav 

samtyckeskravet.44 Före studiens start har deltagarna blivit informerade om 

att de kommer vara anonyma i denna studie. Innan jag påbörjade mitt 

resultatkapitel har deltagarna fått ta del av deras respektive svar och 

accepterat hur de formulerat sig. Detta följer här vetenskapsrådets tredje 

individskyddskrav konfidentialitetskravet.45 Vetenskapsrådets nyttjandekrav 

innebär att personuppgifter om enskilda individer inte får lånas ut eller 

säljas för bruk av icke-vetenskapliga eller kommersiella syften utan är 

avsedda endast för forskningssyfte.46 Även här är det av stor vikt att 

deltagarna får ta del av etiskt känsliga avsnitt och tolkningar i rapporten 

innan den publiceras.  

Informanterna 

Informanterna i denna studie är studenter på KMH med huvudinstrument 

trumset. Deras identitet är anonym vilket inneburit att jag valt att kalla dem 

för IM1, IM2, IM3, IM4 samt IM5.  

Beskrivning av tillvägagångsätt till analys 

För att kunna få fram underlag för analys av undersökningen har fem frågor 

legat som grund för informanterna att besvaras under en 8-10 veckors 

period. Svaren har inkommit via mail till mig där jag sorterat och analyserat 

detta löpande. Beroende på deras svar och förståelsen av frågorna var jag 

beredd på att en mer explorativ förändring kunde behövas till vidare 

frågeställning. Nu visade det sig att ingen förändring av frågorna behövde 

göras därför kunde samma frågor ligga kvar. Fråga nr 4 och fråga nr 5 lades 

 
44 Ibid (2016-03-23) 
45 Ibid (2016-03-23) 
46 Ibid (2016-03-23) 



28 

till efter 6-7 veckor som en mer summerande möjlighet för informanterna att 

besvaras. Frågorna löd som följer: 

1. Stimulerar övningarna till reflektion och vidare utforskning. I så fall 

hur? 

2. Hur upplever du nyttigheten med övningarna? 

3. Upplever du en tilltagande progression till ditt nuvarande spel. I så 

fall hur? 

4. Känner du någon skillnad i din förmåga att fokusera. I så fall hur? 

5. Upplever du någon förändring av hur du uppfattar musikaliska 

perioder när du spelar/lyssnar. I så fall hur? 

Dessa frågor tas upp i resultatkapitlet där jag beskriver hur jag analyserat 

mitt material. 

Resultat 

Detta kapitel har en gruppering av tre teman. Där det första innehåller ett 

utdrag av informanternas svar på undersökningens fem frågor som en 

inblickande referenspunkt av bearbetningen, samt ett analytiskt 

sammanställande som vidare löper ut i den slutliga syntesen.     

Redogörelse av frågorna del 1 
För att kunna visa och lyfta fram den enskildes framåtskridande och hur de 

uppfattar sin progression samt hur de verkar förändra sin medvetenhet om 

sin utveckling mellan tillfällena återges här vad informanterna svarat i 

respektive loggbok efter tre veckor. Fråga 1, 2 och 3 besvarades enligt 

följande: 

1. Stimulerar övningarna till reflektion och vidare utforskning. I så 

fall hur? 

Ja det tycker jag verkligen. Jag har inte gjort liknande övningar tidigare 
och tycker att det öppnat upp ett nytt sätt att se på trummorna. Det känns 
snabbt som att man vill prova att göra övningarna i olika underdelningar 
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samt börja på olika taktslag. Även att hitta på egna liknande övningar, så 
ja, de stimulerar till vidare utforskning. (IM1) 

Absolut! Jag har lekt lite grann med egna variationer och testat olika 
underdelningar och dynamiska varianter. (IM2) 

Ja, tycker att övningarna är roliga och får mig att testa egna varianter. Har 
reflekterat en del över femgrupperingar och testat att använda #2 som 
grund i fill-ins osv. övningarna skapar många ”coola” mönster ” som känns 
roliga att utveckla vidare. (IM3) 

Det tycker jag! Det finns mycket att utforska i konceptet, olika 
kombinationer av 2+3, 4+5 osv. Tex så spelade jag den första övningen du 
visade som kvintoler, det fick en häftig klang. (IM4) 

Ja, det tycker jag. Det är rätt kul att sitta och klura och hitta på nya 
varianter. Jag upplever även att det funkar bra som komplement att varva 
annan övning med. Exempelvis om man sitter och jobbar med något och 
blir trött i huvudet så kan man pausa den övningen och göra lite melodisk 
koordinationsövningar en stund. (IM5) 

2. Hur upplever du nyttigheten med övningarna?         

En sak jag upplever som nyttig med övningarna är att de bryter de mönster 
man ofta kan falla in i. Till exempel att börja sina fill på virveln och 
avsluta på golvpuka. Koordinationen har förbättrats, lättare att hålla ”fler 
bollar i luften”. Att förskjuta rytmerna och göra dem i olika underdelningar 
har också hjälpt att utvecklat time och periodkänsla. (IM1) 

Mycket bra. Jag har använt övningarna som uppvärmningsövningar för att 
få igång motoriken, timing samt dynamik och alla övningar funkar bra. De 
är även mycket bra för det rytmiska samt melodiska gehöret. (IM2) 

Bra, relevanta! Upplever att de är bra för min koordination och tycker mig 
se kapaciteten i att bli friare och mer självständig mellan höger och vänster 
arm. Tror att de kommer ge mitt trumspel en större frihet och bättre 
precision osv. (IM3) 

Jag tycker att övningarna är nyttiga ur ett motoriskt perspektiv. De får en 
att jobba och utgå ifrån rörelser snarare än hur det låter. Och det gör jag 
nästan aldrig i vanliga fall. (IM4) 

Jag tycker att det känns som att övningen ”öppnar upp motoriken”, och 
även förtydligar timing om man spelar samma övning i olika 
underdelningar och/eller börjar övningen på olika ställen i takten. (IM5) 

3. Upplever du en tilltagande progression till ditt nuvarande spel. I 

så fall hur? 

Jag tycker att svaret på frågan ovan svarar bra på även denna fråga. Time, 
koordination och periodkänsla har utvecklats när jag jobbat med 
övningarna. (IM1) 
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Jag tycker mig se en utveckling i koordinationen och mitt melodiska 
tänkande kring fills och solo. […] övningarna hjälper väldigt snabbt […] 
ger helt klart motivation. (IM2) 

Kanske lite svårt att se det konkret för mig nu med tanke på den kortare 
tiden som jag hållit på men tror verkligen att jag om några veckor kommer 
att märka en tydligare skillnad, se även punkt 2. (IM3) 

Lite för tidigt att säga än för min del, fler och svårare övningar kan hjälpa 
till att göra en skillnad. (IM4) 

Jag vet inte om jag upplever progression i det övriga spelet än. Men det går 
absolut lättare att göra nya variationer av de melodiska 
koordinationsövningarna ju mer man håller på med dem. (IM5) 

Redogörelse av frågorna del 2 
Här återges det vad informanterna svarat i respektive loggbok efter åtta-tio 

veckor. I denna redogörelse har nu fråga 4 och fråga 5 tillkommit. Här görs 

även en kortare sammanfattning efter respektive svarsunderlag. 

1. Stimulerar övningarna till reflektion och vidare utforskning. I så 

fall hur?     

Det tycker jag verkligen! Att jobba med denna typ av 
koordinationsövningar är något jag inte gjort tidigare. Jag har tidigare gjort 
klassiska koordinationsövningar som polyrytmik, olika taktarter i 
fötter/händer, parterna mellan virvel och bastrumma och olika 
kompfigurer. Jag tycker att dina övningar tar koordinationen ett steg längre 
och jag upplever att annan form av koordination blir enklare ju mer jag 
jobbar med övningarna. Jag blir inspirerad att utveckla idéerna och komma 
på egna övningar. (IM1) 

Ja de gör de absolut. Det känns intressant att prova använda vissa av dessa 
mönster och övningar i fill. T.ex till jazz, där trioler är stommen. Hur de 
fungerar när man börjar på andra slaget i takten t.ex. Även dynamik kan bli 
mycket intressant. Accent på puka med vänsterhanden eller klocka med 
högerhanden. Det förändrar frasen (såklart) en hel del och det är kul att ” 
labba ” med. (IM2) 

Ja. Jag känner att jag blir inspirerad till att utforska övningarna mer och 
utveckla dom. Vissa övningar har inspirerat mig till att skapa olika fill-ins 
eller kompfigurer. Tycker att de får mig att pröva mig fram lite mer på ett 
bra sätt. Experimentera lite mer när jag övar. (IM3) 

Övningarna har fått mig att reflektera över hur mönstren är uppbyggda ur 
ett annat perspektiv än jag är van vid. Jag spelar det som står utan att 
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egentligen veta hur det kommer att låta, och sen får jag höra det medans 
jag själv spelar. Det tycker jag är häftigt att uppleva. (IM4) 

Under den här övningsperioden har jag inte känt mig driven att utforska 
övningarna mer än nödvändigt. Men det beror inte på övningarna i sig, 
utan mest på att jag haft en hektisk period i övrigt i mitt liv. Så melodisk 
koordinationsövningarna har mest fungerat som uppvärmningsövningar för 
mig. (IM5) 

Ett övervägande resultat av informanternas svar på fråga 1 är att under 

denna undersökningsperiod på 8-10 veckor ger ett klart och tydligt sken av 

att övningarna i sig genererar inspiration till eget upptäckande och glädjen 

däri. 

2. Hur upplever du nyttigheten med övningarna? 

2 & 3. Svaret finna så gott som i svar 1. Jag tycker att övningarna får mig 
mer säker på enklare saker, som komp och olika patterns. Jag tycker också 
att min time utvecklats. Jag har upplevt att jag lätt rusar på vissa grejer jag 
spelar, men dina övningar hjälper att känna ett lugn och självsäkerhet i 
spelet. (IM1) 

Superbra. Främst för uppvärmning och timing. Grymt sätt att komma igång 
med såväl händer som fötter och jag upplever det som ett väldigt bra sätt 
att komma igång vid ett övningspass. (IM2) 

Bra! Känns som de utvecklar min koordination och också min precision, 
hur och var jag träffar trummorna och cymbalerna. Också nyttigt att jobba 
linjärt för att skapa ett bättre flow i mitt spel. Lagom kluriga så de blir 
roliga att jobba med. (IM3) 

Jag tycker att övningarna är nyttiga för att de får mig att spela mer ur ett 
motoriskt perspektiv och mindre ur ett lyssnande perspektiv. Det är nyttigt 
att ha en annan approach än vad man brukar tycker jag. (IM4) 

Jag upplever absolut att övningarna är nyttiga. De gör att man fokuserar på 
en lem i taget, och i och med det också funderar på hur dess anslag låter. 
Jag har till exempel blivit uppmärksam på placering av stock på slagyta. 
(IM5) 

Ett snabbt överslag tyder på en positiv inställning av informanterna till 

nyttigheten med övningarna som fråga 2 efterfrågar. Här förekommer i 

svaren även andra konstateranden som jag inte räknat med. Detta 

återkommer jag till senare i studien. 

3. Upplever du en tilltagande progression till ditt nuvarande spel. I 

så fall hur? 



32 

2 & 3. Svaret finna så gott som i svar 1. Jag tycker att övningarna får mig 
mer säker på enklare saker, som komp och olika patterns. Jag tycker också 
att min time utvecklats. Jag har upplevt att jag lätt rusar på vissa grejer jag 
spelar, men dina övningar hjälper att känna ett lugn och självsäkerhet i 
spelet. (IM1) 

Genomgående så tycker jag att övningarna hjälper timingen. Att förflytta 
en fras eller bara spela den med början på andra taktslaget kan verkligen 
förvirra och med hjälp av dessa så tycker jag att min timing utmanas på ett 
mycket positivt sätt. Om man då, som jag gjort med vissa av övningarna, 
leker runt med olika underdelningar så som trioler, raka 8-delar, 16 dels-
kvintoler så blir utmaningen desto större och det blir självklart även en 
prövning att hålla ett mönster i händer och fötter hur man än vrider och 
vänder på underdelningarna. (IM2) 

Har inte märkt någon direkt skillnad i mitt övriga spel ännu, dock inte sagt 
att det inte utvecklats, men jag tror att jag generellt har svårt att upptäcka 
egen utveckling så nära inpå. (IM3) 

Progression i mitt övriga spel är inget som jag märkt ännu. (IM4) 

Jag upplever absolut utveckling. Men jag gör ju dessa övningar i 
kombination med andra, så det är svårt att fastställa hur mycket utveckling 
dessa övningar ger. Det jag dock märker är att jag får lättare och lättare att 
ta till mig nya varianter av ” melodisk koordination ”- övningar. (IM5) 

En kort sammanställning av fråga 3 kan sägas ha med undersökningens 

tidsaspekt kontra den individuella förmågan att själv kunna avgöra sin egen 

progression och därmed kunna besvara frågan på ett ärligt och uppriktigt 

sätt.  

4. Känner du någon skillnad i din förmåga att fokusera. I så fall 

hur? 

Övningarna är ganska svåra, åtminstone till en början och då kan det vara 
lätt att tappa fokus efter en ganska kort tid, om man känner att det är för 
svårt. Jag tycker att jag fått upp fokuset mer och mer ju mer jag jobbat med 
det. Efter ett tag blir man mer taggad att verkligen sätta grejerna, plus att 
det blir enklare ju längre man kommer, detta leder till att fokuset förbättras. 
Detta kan jag även känna när jag jobbar med andra övningar som inte är 
relaterat till det här. Så, helt klart nyttiga och bra övningar som jag 
kommer att fortsätta med. (IM1) 

Att hålla mönster och att känna pulsen (spec 1an) kräver absolut ett större 
fokus än många andra övningar som jag fått. Kul att verkligen tänka på hur 
man får in en fras i gehöret och musklerna. Kräver en viss 
tankeverksamhet. (IM2) 
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När jag börjar ett övningspass med dessa övningar upplever jag att resten 
av passet blir mer fokuserat. Det ger en bra grund i övandet. Får huvudet 
att fokusera på rätt saker. (IM3) 

Jag tycker att mitt fokus förbättras för att när jag spelar övningarna måste 
jag rensa huvudet för att det ska fungera och det hjälper mig att inte tänka 
för mycket i andra situationer. (IM4) 

 ---. (IM5) 

Även här kan undersökningens förhållandevis korta tidsperiod ligga till 

grund för att inte med den största säkerhet av informanterna kunna besvara 

fråga 4 men att visst tecken på ökad fokusering finns kan skönjas från de 

flesta av informanterna. 

5. Upplever du någon förändring av hur du uppfattar musikaliska 

perioder när du spelar/lyssnar. I så fall hur? 

Detta var en bra fråga som jag inte reflekterat över! Möjligtvis att man har 
lättare att uppfatta perioder. Då tänker jag mig improvisationssammanhang 
där någon spelar polyrytmiskt och över taktstrecken. Man hör allting 
relaterat till pulsen på ett mer naturligt sätt och har hela tiden koll på vart i 
forman de är. (IM1) 

Jag känner att mitt rytmiska gehör blir mer säkert. Övningarna har hjälpt 
mig att ”spela det jag vill spela” på ett enkelt och effektivt sätt utan att 
känna mig osäker på time eller perioder. Samma sak gäller till viss del när 
jag lyssnar på musik eller med folk jag spelar med, det känns en aning mer 
tryggt och stabilt. Kul. (IM2) 

Nej, inte än vad jag kan komma på i alla fall. (IM3) 

Jag tycker att man kan uppfatta musikaliska perioder genom rörelse och 
inte bara genom ljud med hjälp av övningarna, i såna banor har jag inte 
tänkt förut. (IM4) 

Hmm. Svårt att säga. Jag upplever inte direkt någon stor förändring. Dock 
kanske det beror på att jag upplever att jag redan hade koll på de rytmiska 
förskjutningar som jag hittills har stött på i och med övningarna. Jag tror 
dock absolut att övningarna hjälper till att stärka och befästa min 
periodkänsla och min känsla för rytmiska förskjutningar. (IM5) 

Likaså här i fråga 5 kan mer tid behövas för att märka av en mer säker 

uppfattning av perioder för att kunna besvaras av informanterna, även om 

flertalet tycker sig märka av en förändring.  
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Perioder och nyttighet 
I denna del av resultatkapitlet presenteras resultat som anknyter till hur 

deltagarna uppfattat övningarna. Här letade jag efter gemensamma nämnare 

i förhållande till motorik, progression, teknik samt interpretation. 

Kropp och rörelse 

Melodisk koordinations signum ligger i att rörelseschemat frångår det 

ordinära rörelseschemat. Vare sig det är fin-motoriska rörelser som grov-

motoriska rörelser. Som jag nämnde i tidigare kapitel (Bakgrund och 

tidigare forskning s. 15) så handlar det om en kontrollerad motorik som ska 

producera ljud, och i sin tur ge melodisk koordination den effekt som den 

konstruerade övningen har till uppgift att fylla. Härvid är det synnerligen 

intressant att en av informanterna (IM4) sätter rörelsen i fokus och låter den 

vara den märkbara progressionen och inte den totala ljudupplevelsen av det 

den ljudproducerande rörelsen genererar. IM4 talar bland annat om hur han 

med den melodiska koordinationen kan uppfatta musikaliska perioder 

genom rörelse och inte bara genom ljud och att för honom har det inneburit 

ett nytt sätt att tänka. 

Progression 

Sett till informanternas progression under denna undersökning är den att 

betrakta som ganska överlappande och inte enbart inriktat på deras tidigare 

speltekniska kunnande. Det framgår en gemensam nämnare hos 

informanterna att progressionen ligger i själva övningarna i sig och att de i 

sin tur har inspirerat till vidareutveckling. För att återge några exempel 

skriver IM1 att övningarna fått honom att bli mer säker på enklare saker 

som komp och olika ”patterns” samt ett förbättrande av fokus gällande det 

speltekniska och har även hjälpt honom att känna lugn och självsäkerhet i 

sitt spelande överlag. IM2 nämner att övningarna hjälpt honom med 

timingen samt en mer säkerhet gällande det rytmiska gehöret och 

musikaliska perioder och att övningarna kräver ett större fokus än andra 

övningar. Progressionen hos informanterna kan på ett mer omedvetet sätt ha 

ökat även till deras tidigare speltekniska kunnande som en del av deras 
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medvetna upplevelse. Om inte annat har det krävts en annorlunda 

fokusering till att just öka fokus samt en progression i självkänslan gentemot 

en eventuell osäkerhet till de musikaliska perioderna.  

Teknik 

Övningarna i sig är inte tänkta som teknikövningar i den bemärkelsen men 

teknik krävs sett till den nödvändiga motoriken. Teknik är också vilket 

förhållningssätt informanterna använder sig av för avläsningen och 

genomförandet av de specifika övningarna. Så det föranleder mig att 

redovisa om en gemensam nämnare kan finnas som en återspegling av 

nödvändig teknik. Här liksom i andra övningar har en mer tekniskt driven 

trumslagare en viss fördel vilket innebär mer fokus på de noterade övningar 

och mindre fokus på handteknik som slagteknik. Som i de flesta övningar 

krävs det till slut en viss form av teknik för att få det musikaliska upplägget 

att låta som man själv vill att det ska låta, så det är en successiv process som 

går hand i hand med det framåtdrivande processandet av övningarna. Vad 

som noteras av informanterna är att övningarna rent generellt lämpar sig 

utmärkt som en uppvärmande förberedelse. Vilket kan utläsas att 

övningarna kräver sin specifika teknik och kan ses som ett positivt tecken 

för övningarnas funktion. Detta talar då för att se övningarna som en 

teknikutvecklande process. 

Interpretation 

Utrymmet för interpretation i melodisk koordination har upplevts vara stort 

för en del av informanterna. Här framgår det av några av informanterna hur 

de inspirerats till egna tolkningar och att tolkningarna i sig resulterar i en för 

dem nyfunnen progression. IM2 nämner bland annat att han använt sig av 

vissa mönster i uppgifterna till olika ”fill” samt som en del i den 

musikaliska termen ”Jazz”, där stommen mer bygger på triolindelning och 

användandet av mer dynamik gör det hela mer intressant. Vidare beskriver 

IM2 hur övningarna har hjälp honom att spela det han vill spela utan att 

känna sig osäker på time eller perioder.  
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Även IM3 beskriver att vissa övningar inspirerat till olika ”fill-ins” eller 

kompfigurer. IM4 har ett annat tema som bygger på att han spelar det som 

står utan att veta hur det kommer att låta och det melodiska och rytmiska 

resultatet genererar en häftig känsla i stunden. Han tar även upp att 

övningarna får honom att spela mer ur ett motoriskt perspektiv och mindre 

ur ett lyssnande perspektiv och konstaterar även nyttigheten med en annan 

form av approach47 än han vanligtvis har. Tilläggas bör att interpretationen 

från resterande informanter inte var lika tydlig som det var hos de 

ovannämnda informanterna. En del av informanterna har inte till fullo haft 

den tid de velat ha på grund av hektiska perioder i deras liv som 

sammanfallit med studiens period. Vilket kan konstateras i att den givna 

analysens trovärdighet samt att dagsformsavgörandet inte kan belastas till 

den förväntade resultatpresentationen.  

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

musikhögskolestuderande med trummor som huvudinstrument uppfattar hur 

övningar i melodisk koordination påverkar deras lärande i teknik, timing 

samt musikaliska perioder och om det kan leda till ett utvecklande av det 

musikaliska fokus och effektivisera den koordinationsrelaterade 

inlärningsprocessen. För att uppnå syftet var följande forskningsfrågor 

formulerade: 

1. Hur beskriver informanterna att de uppfattar musikaliska perioder 

samt nyttigheten med melodisk koordination? 

2. Hur beskriver informanterna sin progression jämfört med sitt 

tidigare speltekniska kunnande samt om någon annan utveckling 

skett? 

3. Hur kan informanternas beskrivningar förstås bidra till hur 

melodisk koordination kan erbjuda möjligheter för lärande i fokus 

och självsäkerhet till det grundläggande spelet? 
 
47 Informantens ordval. Min översättning är ”tillvägagångsätt”. 
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I detta kapitel diskuterar jag resultatet av studien med att inledningsvis 

presentera olika granskade aspekter. Därefter resonerar jag utefter 

forskningsfrågorna i turordning samt diskuterar metod, implikationer för 

praktiken samt avslutningsvis om vidare forskning.  

Ifrågasättande aspekter 

Vad är resultatet av denna studie och har forskningsfrågorna besvarats? Kan 

det vara så att det möjligtvis tillkommit några nya aspekter? Melodisk 

koordination kanske kan tolkas som ett något högmodigt försök till 

nyskapande. Nyttigheten är kanske inte lika stor som författaren vill ge sken 

av. Vad det gäller inlärningsprocessen i relation till andra musikaliska 

uppgifter kanske inte alls melodisk koordination kan sägas ha den positiva 

inverkan som melodisk koordination vill kreditera sig med. Sett till 

koordinationsövningarnas inverkan på självsäkerheten i det grundläggande 

spelet samt övningarnas förmåga att fungera som ett lärande i ökat fokus, 

kanske inte alls kan sägas stämma överens med den melodiska 

koordinationens intention. Dessa ifrågasättande aspekter ska få en chans att 

komma upp till ytan alternativt bli kvar under i den kommande 

diskussionen.   

Nyttigheterna och musikaliska perioder 

Nyttigheten med melodisk koordination anses av informanterna vara stor 

vilket bland annat kan härledas till de beskrivna resultaten i loggböckerna. 

För att kunna konstatera nyttigheten i övningarna krävs en medveten 

självanalys av de musikaliska händelseförloppen som sker samt en 

summerande tillbakablick av sitt tidigare kunnande och vilka 

övningsupplägg som förekom då. Kroppens motoriska kunskapsutveckling 

föranleder i sig självt att kunna benämnas som nyttig och upplevelsen av 

den motoriska progressionen är i sig inspirerande. Det i samband med de 

noterade övningarna kan som i tidigare kapitel refereras till vad Jansen, 

Peper och Beek skriver inom området motorisk inlärning. I deras 

beskrivande av detta perspektiv är samordnade rörelser som kännetecknas 
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av stabila tillstånd som en slags prestanda mycket lockande. Lärandet kan 

då definieras som förändringar i dessa koordinerade tendenser i samband 

med förbättrad prestanda på den uppgift som ska läras in.48  

I resultatet av den här studien framgår det av informanternas beskrivning att 

även en tendens till en större musikalisk periodkänsla upplevs både i en 

lyssnande situation men kanske ännu mer i den musicerande situationen. 

Där exempel återges som: övningarna hjälper till att stärka och befästa min 

periodkänsla och min känsla för rytmiska förskjutningar (IM5 s. 33). 

Melodisk koordination utmanar den så kallade västerländska metriska 

periodkänslan (trots sitt västerländska ursprung) genom att med melodiernas 

framställande i vissa av övningarna förskjuta den givna känslan av en jämn 

period. Här menar jag på liksom tidigare i studien (Bakgrund och tidigare 

forskning s. 10) att en av anledningarna med melodisk koordination inte är 

att nödvändigtvis bryta upp och tillintetgöra gamla invanda periodiska 

mönster utan hellre öppna upp för ett vidare periodiskt helhetstänkande och 

där känna sig trygg i periodsinnet överlag. Detta bekräftades av att en av 

informanterna beskriver (IM1 s.29) hur övningarna bryter de mönster som 

informanten ofta kan falla in i, vilket talar för och inte emot övningarnas 

relevans till begreppet nyttighet.  

Progression, annan utveckling 

Melodisk koordinations grundkoncept (bilaga nr 1 s. 51) har en fristående 

potential till att laboreras med genom diverse förändringar såsom expansion 

av antal saker som ska generera ljuden, som till att förskjuta vart man startar 

övningen i den bestämda taktarten. Resultatet i denna studie beskriver hur 

övningarna inspirerat till att utveckla egna varianter med grundkonceptet 

som bas. Upphovet till inspirationen är i det här fallet den form av notation 

som ska tolkas av informanterna, vilket är intressant sett till själva 

interpretationen. Några exempel från tidigare forskning inom närbesläktat 

ämne som nämns tidigare i studien är bland annat det Lutz Jänke skriver om 
 
48 Chris Jansen, C.(Lieke) E. Peper, and Peter J. Beek. Desain, Peter & Windsor, Luke 
(red.), Rhythm perception and production, Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse, 2000 s 51. 
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att notläsning för en musiker är ett sätt att översätta tecken till lämpliga 

motoriska kommandon som bör kunna tolkas och översättas till estetiskt 

tilltalande signaler.49 Ett annat exempel som kan hitta sin liknelse och ge 

undertryck till den enskildes informants interpretation kan vara det Cecilia 

Hultberg beskriver som en självklarhet att musiker under varje 

tolkningsprocess gång på gång låter notationen ”tala” till sig samt hur 

musiker kan tolka och urskilja nya aspekter som leder till att de utvecklar 

sin uppfattning av musikalisk innebörd.50 Vad det gäller själva begreppet 

teknik i förhållande till genomförandet av övningarna nämner jag tidigare (s. 

34) att en teknisk driven trumslagare bör ha en viss fördel sett till 

effektiveringens inlärningsprocess vilket kan förklaras med att mer fokus 

kan läggas på notationen samt mindre fokus på teknik. Samtidigt kan jag 

inte lägga någon större värdering i det eventuella konstaterandet vilket i 

detta sammanhang inte heller har någon större relevans till 

forskningsfrågorna. Vad som har relevans är analysen av informanternas 

beskrivande att övningarna i sig lämpar sig utmärkt som uppvärmning både 

för den motoriska uppvärmningen som för den musikaliska. Vilket i sig 

kräver sin specifika teknik för att sätta samman det tänkta melodiska målet 

och bör kunna ses som ett positivt tecken för övningarnas funktion. Detta 

ser jag som att övningarna kan tänkas ha en musikalisk innebörd att kunna 

fungera som en teknikutvecklande process till förmån för 

kunskapsprogressionen.  

Med annan utveckling som forskningsfrågan inbegriper (syfte och 

frågeställning s. 6) menar jag är de nya aspekter som kan framkomma i 

studien som jag inte räknat med. Här visades det sig att en av 

informanternas interpretation av melodisk koordination kunde visa på just 

annan utveckling. För att exemplifiera detta kan då repriseras vad informant 
 
49 Lutz Jänke, ” Sight reading, Altenmüller, Eckart, Wiesendanger, Mario & Kesselring, 
Jürg (red.), Music, motor control and the brain, Oxford University Press, Oxford, 2006 sid 
28,29. 
 
50 Hultberg, C. (2006) Spelande Lärande. opubl. manus. s 122. Hultberg, Cecilia, The 
printed score as a mediator of musical meaning: approaches to music notation in Western 
tonal tradition, Malmö Acad. of Music [Musikhögsk.], Diss. Lund : Univ.,Malmö, 2000 
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IM4 skriver i loggboken: Jag tycker att övningarna är nyttiga ur ett 

motoriskt perspektiv. De får en att jobba och utgå ifrån rörelser snarare än 

hur det låter. Och det gör jag nästan aldrig i vanliga fall (s. 29). IM4 bidrar 

ytterligare till annan utveckling där han skriver: Jag tycker att man kan 

uppfatta musikaliska perioder genom rörelse och inte bara genom ljud med 

hjälp av övningarna, i såna banor har jag inte tänkt förut (s.33). Här 

föranleder det mig att dra vissa paralleller till Silvie Gibets forskning om 

sensomotorisk kontroll som jag nämner tidigare och hur denna interaktion är 

baserad på aktion/reaktionscykler vilket gör att finjustering av 

ljudproducerande gester sker via återkopplingsslingor. Gibet skriver: att 

spela ett musikinstrument kan utformas som kopplingen av två fysikaliska 

system, nämligen ljudproducerande rörelsen och musikinstrumentets 

frångivande hörbara återkoppling. Den ljudproducerande rörelsen 

representeras sedan av en uppsättning av mekaniska modeller som 

interagerar med instrumentet och därigenom producerar ljud, medan 

kontrollen av rörelse representeras av en sensomotorisk styrmodell.51 Så ur 

det perspektivet kan man säga att IM4 går lite ifrån det av mig tänkta 

resultatet. Det kan tänkas att för vissa musiker kan den melodiska 

koordinationen mer fungera som en progression i den rörelsebundna 

upplevelsen av musikaliska perioder. Likväl kan melodisk koordination 

fungera som ett nytt bidragande övningsmoment till hur man lär sig uppfatta 

det tidsbundna skeende ljudkällan genererar i synkron form då skeendena 

koordinerar med varandra i tiden.  

Det speciella med den musikaliska perceptionen är inte minst dess 
obevekliga tidsförlopp som hindrar oss att gå tillbaka annat än i 
minnet. Vilka stimulustecken eller grunddrag lyfts fram, vilka 
klassifikationer görs, vilka är byggstenarna.52 

 
51 Sylvie Gibet, Sensorimotor control of sound-producing gestures, Godøy, Rolf Inge & 
Leman, Marc (red.), Musical gestures: sound, movement, and meaning, Routledge, New 
York, 2010 s 213. 
 
52 Wallin, Nils L., Den musikaliska hjärnan: en kritisk essä om musik och perception i 
biologisk belysning, Musikaliska akad. i samarbete med Musikvetenskapliga inst. i 
Göteborg, Diss. Göteborg : Univ.,Stockholm, 1982 s. 234 
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Möjligheterna för självsäkerheten och lärande i fokus 

Användandet av melodisk koordination har varit att tro hur dessa övningar 

kanske skulle kunna bidra till ett ökat fokus. Vilket bland annat bidragit till 

en av de inledande utgångspunkterna för att kunna identifiera 

problemområdet och ge det bevekelsegrund för vidare forskning. Som 

tidigare nämnts har det inneburit vissa svårigheter att hitta tidigare forskning 

inom detta förhållandevis snäva område. Här har då en egen studie varit en 

förutsättning för att kunna komma närmare min intention. Jag vill inte påstå 

att det till fullo har konstaterats att melodisk koordination av informanternas 

beskrivningar förstås erbjuda sådana möjligheter men ej heller kunna 

avskrivas. Den analysen låg uteslutande i deras beskrivning av den sortens 

progression i deras loggböcker där enbart två av fem informanter kunde 

uppleva att deras fokusering till andra uppgifter har haft en positiv och 

uppåtgående trend. Här hade jag förväntat mig att fler skulle noterat ett ökat 

fokus för att mer befästa min tes.  

Gällande melodisk koordinations förmåga att påverka individens 

självsäkerhet till det grundläggande trumspelet kan jag bara konstatera att 

min intention ännu en gång inte överensstämt med resultatet. Här var det 

enbart en av informanterna som tyckte sig uppleva att övningarna fått 

honom mer säkrare på enklare saker såsom det grundläggande spelet och 

hjälpt honom att känna en större självsäkerhet och lugn i sitt spelande. Här 

har jag givetvis vänt och vridit på mitt resonemang och kommit fram till att 

tiden varit en av faktorerna som hindrat en mer faktabaserad och tillförlitlig 

forskning av den frågan.   

Metodkritik 

Med den gjorda analysen av informanternas loggböcker tycker jag mig finna 

att forskningsfrågorna till övervägande del fått de svar som jag hoppats på. 

Givetvis hade en längre undersökningsperiod kunnat utvecklas till att mer 

kunna säkerställa frågornas problematik och även lämnat utrymme för 

undersökningen att kunna ta en mer explorativ vändning. Med explorativ 

vändning syftar jag till största del på min egen förmåga att utveckla frågorna 
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mer individanpassat för att kunna ha bemött varje informants unika 

kunnande och integrerat det i studien, vilket hade gjort det möjligt att få en 

mer grundläggande information. Man kan även fråga sig om svarsanalys 

verkligen kan fastställa en så pass komplexitet som studie av fokus och de 

koordinationella egenskapernas progression innebär. En underlättande 

faktor hade varit ett tätare samarbete med informanternas huvudlärare och 

återkommande observationer, men ett späckat tidsschema och den 

förhållandevis korta period studien tillhandahöll omöjliggjorde 

huvudlärarens medverkan samt möjlighet för mig att kunna observera.  

Tidigare tar jag upp tidsaspekten som en anledning till att min intention av 

ett förväntat resultat fallerat, bland annat i resultatet av informanternas 

förmåga att kunna avgöra om melodisk koordination påverkar 

självsäkerheten till det grundläggande trumspelet. Att inte fler informanter 

spontant beskrivit den delen ligger möjligtvis i frågornas konstruktion. En 

annan anledning till det tunna beskrivandet kan ligga i att denna studie har 

sitt ursprung i den västerländska musiktraditionen och genomfördes av 

informanterna vars ursprung också härstammar från den västerländska 

musiktraditionen.53 Med det menar jag om övningarna har sin födelse från 

en viss kulturell bakgrund och i det här fallet den västerländska, kanske det 

inte per automatik kan härledas frambringa den aspekten att kunna känna en 

mer självsäkerhet till det de redan anser sig kunna och i det här fallet 

gällande beskrivandet av det grundläggande spelet samt förhållandet till den 

självsäkra känslan melodisk koordination skulle kunna möjliggöra. 

Forskningsfråga nummer tre kan ha haft ett annat resultat om 

upphovsmannen konstruerat övningarna utifrån en annan kulturell 

bakgrund. 

Implikationer för praktiken 

Studien har kunnat bidra med mer fakta för att kunna ge ett större perspektiv 

till vidareutveckling av didaktik baserat på melodiska 

 
53 Detta är en fortsatt hypotetisk teori liknande den jag tar upp i kapitlet ”Den kulturella och 
sociala aspekten” s 17. 
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koordinationsövningar samt kunna utgöra ett av många verktyg även för 

icke musicerande elever oavsett grundskolenivå eller högskolenivå. Jag 

menar att detta tillvägagångsätt inte utesluter att melodisk koordination 

skulle kunna vara ett hjälpande verktyg överlag vare sig i noterad form som 

gehörsbaserad form. Jag har även konstruerat likvärdiga övningar för piano 

och el-bas som bygger på melodisk koordination.  

 

Som lärare i slagverk/trumset på det estetiska programmet har jag genom 

årens förlöpande märkt en förändring hos många av mina elever där bland 

annat deras musikaliska periodsinne förbättrats när en frekvent användning 

av melodisk koordination använts som grund. Men framförallt hur deras 

progression gällande motorik, balans och koordination ökat och varit till stor 

hjälp även till det speltekniska.54 Detta har då medför att med hjälp av en 

studie försöka påvisa sammanhanget till det mer faktiska, än det så kallade 

”flummiga” konstaterandet av den melodiska koordinationens nyttighet, och 

få mer information om det finns en grund för att individualisera och 

pedagogiskt differentiera utbildningen inom instrumentalundervisningen. 

Melodisk koordination har haft för avsikt att kunna fungera som ett verktyg 

för att öppna upp det melodiska ”tänket” och samtidigt vara en effektiv 

övning för koordination och balans, vilket i längden skulle kunna medföra 

att den motoriska sammansättningen hos de mer pulssvaga förbättras och 

kunna sägas påverka deras självsäkerhet till den musikaliska periodkänslan. 

Melodisk koordination skulle kunna fungera som ett lugnande incitament till 

deras grundläggande krav på sin egen spelteknik.  

En del av den sammanfattande syntesen av studien har ett antal olika 

konstateranden. Det handlar till viss del om den motoriska 

kunskapsutvecklingen. För att understryka mina intentioner med melodisk 

koordination och dess förutsättningar att fungera som ett 
 
54 Jag vill poängtera att inga empiriska fakta finns att tillgå, utan här bygger min tes enbart 

på mina iakttagelser och min personliga förmåga att kunna analysera dessa, samt feedback 

från elever och kollegor. 
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kunskapsutvecklande verktyg skriver Bernt Gustavsson bland annat om att 

ett centralt drag i kunskapsutveckling är hur människans kropp ställs in som 

en central del av vår kunskapsförmåga.55 Betänker man frågeställningen om 

var kunskapen hamnar så skulle många säga att den hamnar, och framförallt, 

sitter i huvudet. Gustavsson menar på att huvudet är en del av kroppen, och 

hjärnan hänger samman med kroppen som helhet.56 Vidare säger 

Gustavsson att utveckla kroppsrörelser och öka kroppsmedvetenheten 

integrerat med stillasittande studier ökar inte bara människors hälsa, det 

bidrar till en högre grad av lärande och kunskap. Kunskapen sitter i 

kroppen.57 En kroppslig medvetenhet innefattar rörelser och de i sin tur 

innefattar kontroll av motoriken, fin- som grov-motoriskt, vilket skulle 

kunna komma genomlysa koordinationsövningarna som en del i den process 

som skulle kunna öka fokusering samt underlätta inlärningsförmågan till 

övergripande musikaliska uppgifter. Här tycker jag att informanternas 

interpretation av melodisk koordination beskriver en ökad förståelse för den 

musikaliska uppgift de fått samt visar på en större inblick i kroppens 

rörelseschema. Den melodiska koordinationen torde således ha en 

förutsättning att fungera som ett bidragande didaktiskt verktyg. 

Vidare forskning 

Som jag tidigare nämnde så har mina erfarenheter visat på att en stor del av 

mina elever på gymnasial nivå visat på en musikalisk progression. Men 

även att de visat på en mer utåtriktad bekvämlighet i sig självt. Det kan 

handla om allt från att kunna stå mer avslappnat i korridorerna till att lättare 

kunna utföra uppgifterna i ensemblesituationerna. Här menar jag på att 

sociala egenskaper såsom en mer positiv inställning till samarbete i 

ensemblesituationer har noterats hos flertalet av mina slagverkselever. 

Iakttagelserna föranleder mig att eventuellt kunna sätta den ökade sociala 

närvaron i samband med deras ökade progression i både koordinerad 

 
55 Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, 
Statens skolverk, Stockholm, 2002, s 69. 
56 Ibid s 69. 
57 Ibid s 69,70. 
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motorik samt balans likväl som ökad musikalisk lyhördhet. Att detta skulle 

ha samband med de specifika övningarna har jag inga som helst 

vetenskapliga belägg för utan här har jag bara min egen tes att luta mig emot 

samt liknande iakttagelser gjorda av kollegor. Däri finns den intentionen att 

tro hur den koordinationsupplagda undervisningen kan vara en viktig 

funktion för vidare tillämpning av livets byggstenar om än till största del de 

musikaliska. Att musik överlag är en bidragande faktor till bland annat ökad 

social kompetens är jag helt övertygad om. Ilona Antal-Lundström menar på 

att musikaliska färdigheter ökar förståelsens djup och bredd, och då inte 

bara i själva musiken utan i allmänhet. Antal-Lundström skriver att när vi 

musicerar i grupp, tränar och stimulerar vi en nyanserad varseblivning i 

musiken som i sig innebär att vi samtidigt mottar allt större enheter av 

känslomässiga sociala kontakter mellan människor.58 Huruvida den 

melodiska koordinationens övningar skulle kunna vara en bidragande faktor 

gällande individernas sociala egenskaper, likaså en bidragande faktor till 

ökat fokus, gör att intresset för vidare forskning torde kunna sägas vara ett 

fördelaktigt alternativ. 

Den melodiska koordinationens textur i den musikaliska kontexten kan 

möjligtvis ses intrinsikalt som en av länkarna till en ökad musikalisk 

förståelse.  

Helt enkelt progressionens belöning i koordinationens intrinsikala skeende.   

                    

                     ”Melodisk koordinations vägar äro outgrundliga”.     

                                                                                              C.S 

 

 
 

 
 
58 Antal-Lundström, Ilona, Musikens gåva: hur musik påverkar barns utveckling genom att 
stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens, 1. uppl., Konsultförl., 
Uppsala, 1996 s 81,82. 
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Melodisk koordination Notering 
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