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Jag vill tacka alla som har hjälpt mig på ett eller annat sätt med det här arbetet. 
Ingen nämnd, ingen glömd. 

Tack!  
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Sammanfattning 
Det här arbetet syftar till att undersöka huruvida trumset som instrument kan 
påverka lyssnarens uppfattning av det känslomässiga uttrycket i musikaliska 
sammanhang och hur stor inverkan det kan ha på helhetsintrycket. 
 
För att undersöka detta har jag komponerat sex kortare stycken som alla ämnar 
uttrycka varsitt känslouttryck. Dessa har sedan spelats in av musiker som 
tillsammans har tolkat musiken utifrån den känsla som den är tänkt att 
representera. Ytterligare två alternativa trumtagningar har spelats in, respektive 
programmerats, och sammanfogats med de övriga instrumentens 
originaltagningar för att jämföras mot varandra i en enkät. 
 
Tyvärr gör avsaknaden av både en större mängd fullständiga svar och spridning i 
urvalsgruppen det svårt att sammanställa ett konkret resultat för att utröna 
vilken påverkan musikalisk utbildning och musikaliskt intresse har för 
lyssnarens upplevelse av helhetsintrycket. I den ringa mängden fullständiga svar 
finns det dock en tydlig linje genom de exemplen som var lätta att definiera, 
medan de exemplen som behandlade något mer komplexa känslouttryck ledde 
till en viss splittring hos respondenterna. 
 
Samtliga musikaliska val som jag gjort i detta arbete har gjorts utifrån mina egna 
erfarenheter och utifrån den information som jag har tagit del av genom andra 
studier och undersökningar. 
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Bakgrund 
Som trumslagare är det lätt att fastna i det tekniska runt sitt instrument – att 
lägga större vikt vid huruvida slagen kommer på rätt ställe i takten eller inte – 
och glömma bort det känslomässiga djup som musiken kan innehålla utöver det 
som tillfredsställs av de speltekniska aspekterna. Jag har alltid fascinerats av 
sångens tillgång till uttryck och försökt efterlikna det på trumsetet, dock med 
varierande resultat och det väcker ett flertal frågor hos mig; är det så att 
sångsolister och blåsinstrumentalister har närmare till sin “musikaliska kärna” 
och därför lättare kan uttrycka de eftersträvade sinnesstämningarna? Kan det 
vara så att trumsetet har jämförelsevis begränsade möjligheter till tonbildning, 
vilket har lett till att emotionellt spel blivit nästintill tabu inom 
trumsetsundervisningen till förmån för synen på trumsetet som “takt- och 
tempohållaren”? Är den allmänna uppfattningen att trumsetet inte är mer än en 
”glorifierad metronom”, eller kan instrumentet möjligen beröra publiken på 
känslomässiga plan i likhet med en vokalists tonsatta texter? Allt detta vill jag 
försöka ta reda på genom detta arbete. 

Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka trumsetets möjligheter och svårigheter som 
förmedlare av olika känslor i olika genrer, samt hur de förmedlade känslorna 
upplevs av en lyssnande publik. 
 

- Vilka verktyg har jag som trumslagare att tillgå för att uttrycka mig 
känslomässigt inom ramarna för kompositionen? 

- Hur mycket kan jag påverka lyssnarens upplevelse av musikens 
känslomässiga djup? 

Metod 
För att få svar på mina frågor har jag komponerat 6 stycken korta kompositioner 
som var och en skall representera en sinnesstämning. Till min hjälp har jag 
använt mig av referensmusik (ett verk per komposition) som jag själv förknippar 
med mina definitioner av känslorna som styckena är ämnade att uttrycka. Dessa 
har sedan spelats in i tre olika moment: en originaltagning där samtliga musiker 
har tolkat känslan efter bästa förmåga, en alternativ trumtagning där jag själv 
har utgått från den tänkta känslans motpol för att skapa en så stor kontrast som 
möjligt, och till sist en programmerad trummaskinstagning helt utan 
förändringar i tempo, dynamik eller anslag för att fungera som en neutral 
referenspunkt. Tagningarna har sedan utvärderats i en enkät där 
respondenterna fått bedöma alla exemplen var för sig och jämfört med de övriga 
tagningarna av samma komposition för att ge en bild av hur mycket trumsetets 
musikaliska val kan påverka helheten. 
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Processbeskrivning 

Förarbete 
För att få en djupare förståelse av hur mitt spel och mina konstnärliga val kan 
påverka upplevelsen av min musik så har jag läst ett antal studier som gjorts 
inom ämnet. Jag har även lyssnat på musik som jag själv förknippar med olika 
känslor och utgått från dem när jag komponerat mina egna exempel. Utöver det 
så har jag utifrån de studier som jag har läst och mina tidigare erfarenheter 
utforskat mitt instrument och de klangmöjligheter som det innehar för att hitta 
”rätt sound” för de olika stilarna och känslorna.  
 

Komposition 
För att bestämma vilka känslor som skall gestaltas valde jag att utgå från Robert 
Plutchiks ”känslohjul” (”Wheel of Emotions”, se fig. 1) som är vedertaget inom 
psykologin och ur det har jag valt fyra av grundkänslorna som representeras av 
de olikfärgade bladen som utgår från mitten, och två av de kombinerade 
känslorna som faller mellan bladen. För enkelhetens skull valde jag två 
grundkänslor och en kombinerad känsla för att sedan använda mig av deras 
respektive motpoler, d.v.s. de känslor som befinner sig på rakt motsatt ända av 
spektrat. Mina slutgiltiga val av vilka känslor som skall gestaltas hamnade till 
slut på känslor som är vanligt återkommande inom de flesta musikaliska idiom; 
glädje, ledsamhet, ilska, rädsla, kärlek och ånger. Jag har även använt mig av en 
del av resultatet i studien Emotional expression in music: contribution, linearity, 
and additivity of primary musical cues (Eerola, Friberg & Bresin, 2013) där 
författarna beskriver musikaliska uttryck genom ett antal parametrar. Dessa 
parametrar har jag sedan använt mig av vid både komponerandet och 
inspelningen av alla exempel.   

 
Fig. 1: R. Plutchiks "Wheel of Emotions" 
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Eftersom mitt huvudsakliga syfte med kompositionerna var att de skall användas 
som korta ljudklipp till enkäten så har jag utgått från att den genomsnittliga 
längden på varje komposition behöver vara ca 30 sekunder, då endast ca 15 
sekunder ljudande material per känsla som skall gestaltas kommer att användas 
som lyssningsexempel. Efter bearbetning av arrangemang blev den 
genomsnittliga längden 1 minut och 13 sekunder, där den kortaste 
kompositionen är 39 sekunder lång och den längsta 2 minuter och 3 sekunder. 
 
Jag bestämde mig tidigt för att skriva texter till kompositionerna på svenska av 
två anledningar: (1) jag finner att jag själv har lättare att ta till mig budskap i 
texter som är skrivna på mitt modersmål, och (2) eftersom arbetet skrivs på 
svenska och riktar sig mot en svensktalande majoritet. Jag ville att alla 
kompositioner skulle vara textsatta eftersom det tillför ett djup i upplevelsen av 
musiken, samt för att dölja mitt eget framförande bakom ord för att undersöka 
hur mycket mitt spel kunde påverka uttrycket i helheten. Samtliga texter har 
skrivits utifrån mina egna upplevelser och intryck av de känslor som skall 
gestaltas och samtliga kompositioner är mer eller mindre baserade på den 
referensmusik som jag har lyssnat på.  



 8 

Glädje 
Jag utgick ifrån en akustisk gitarr vars huvudsyfte var att etablera en tonalitet 
samt hålla en perkussiv roll utöver det. Jag valde tonarten A-dur, eftersom det är 
en ganska typisk gitarrtonart där så kallade ”öppna ackord” med lätthet kan 
användas. För att ge kompositionen lite rörelse utan att förändra tonaliteten så 
valde jag att låta gitarren spela ett Asus4-ackord varannan takt i introduktionen 
som är 4 takter lång, ett val som är ett hommage till det musikaliska stycke som 
varit min referens i kompositionen av det här exemplet: Peter Gabriels Solsbury 
Hill. Jag strävade efter att ge kompositionen en känsla av taktfast gående som 
efter en solig landsväg – som en romantiserad bild av den svenska 
sommaridyllen. 
 

Lyssna:  
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Ledsamhet 
Ledsamhet uppstod ur en vilja att komponera ett stycke som är inspirerat av 
låten Nu vandrar jag iväg bort av Nina Ramsby & Ludwig Berghe Trio. Det är en 
låt som, för mig, på många vis symboliserar en ledsamhet och uppgivenhet. Min 
komposition följer samma mönster på så vis att den går i ett långsamt tempo 
(fjärdedelar i 50 BPM), har en basgång skriven för kontrabas som framförs med 
stråke istället för pizzicato och har en harmonik som är relativt stillastående. 
Kompositionen är endast 16 takter lång men blir tack vare sitt långsamma 
tempo och ett Da Capo al Fine ganska precis 2 minuter lång och således den 
längsta av dessa kompositioner. Tonarten valdes utifrån kontrabasens 
begränsningar då jag ville använda mig av den djupa klang som öppna strängar 
spelade med stråke ger. 
 

Lyssna:  
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Ilska 
För att förmedla känslan ilska vände jag mig till hårdrocksgenren där den 
dynamiska nivån i grunden brukar vara starkare och sångare inte är rädda för 
att låta sina röster ligga på gränsen till det oigenkännliga med hjälp av tekniker 
så som ”growl” och ”scream”. Dessa tekniker medför en slags djurisk karaktär 
som i det närmaste skulle kunna liknas med en vildkatts rytande eller morrande. 
Jag valde att skriva kompositionen runt ett riff som är fyra takter långt i sex 
fjärdedelstakt och som spelas unisont i elbas och elgitarr. Riffet bygger på 
användandet av tritonus, en överstigande kvart – eller en halv oktav, som ibland 
kallas för djävulsintervallet. Detta ger kompositionen en spänning och en 
upplösning som ger känslan av att den hela tiden rör sig mot någonting nytt, 
trots att den rent harmoniskt endast rör sig runt ett G-mollackord. Jag valde att 
inte skriva ut en noterad melodi, utan endast en text över en rytm.  Det gjorde att 
Jonathan kunde vara väldigt fri i val av röstläge och tonval, vilket jag tycker 
lämpade sig bra för låten. Kompositionen är löst skriven efter låten Berätta det 
för Lina av rockgruppen Lillasyster. 
 

Lyssna:  
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Rädsla 
När det kom till att gestalta rädsla så uppstod en rad frågor. Det största 
problemet tycktes vara att just definiera uttrycket ”rädsla” och hur det, i det här 
sammanhanget, ska tolkas. Jag fann det väldigt svårt att hitta uttryck för att 
kompositionen i sig ”är rädd” eller utstrålar rädsla och därför landade jag i ett 
slags mellanting mellan att utstråla rädsla och frammana rädsla hos lyssnaren. 
Texten och melodin fick vara den del som gestaltade rädsla i sig själv, medan 
musiken fick rollen att vara skräckinjagande. Jag hittade inspiration i 
filmmusikens värld. John Williams Imperial March ur Star Wars-franchisen är ett 
av de första styckena som jag tänker på när jag tänker på rädsla och hotfullhet, 
och därför har den fått stå som modell för denna komposition. Jag använde mig 
av tritonusintervallet på samma sätt som i Ilska, med skillnaden att harmoniken 
rör sig runt på en ackordföljd under en tretakters-period. Texten behandlar 
känslan på ett mer abstrakt vis än många av de andra kompositionerna, då den 
handlar om rädslan som finns i ovisshet snarare än rädsla i sig. 
 

Lyssna:  
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Kärlek 
Att skriva om kärlek var en utmaning eftersom det har gjorts otaliga gånger 
tidigare med varierande resultat, och det var också däri den största svårigheten 
låg, precis som med ”rädsla”, att definiera begreppet ”kärlek”. Mitt resultat blev 
något mer av en beskrivning av hur oviss kärlek kan vara, trots den 
överväldigande känslan av lycka som brukar infinna sig. Därför blev också 
kompositionen i sig lite tvetydig känslomässigt – den börjar som en beskrivning 
av hur komplicerat det kan vara, med en uppåtgående baslinje som symboliserar 
en uppförsbacke, men löser sedan upp sig efter 14 takter till euforin som kan 
upplevas när man är riktigt kär. 
 
När det kommer till att gestalta kärlek på svenska så tycker jag att bröderna Ted 
och Kenneth Gärdestad är de som har lyckats bäst, och därför har deras låt Oh, 
vilken härlig da’ fått vara min inspirationskälla till denna komposition. 
 

Lyssna:  
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Ånger 
Jag började med att skriva en text om en situation som jag befann mig i ett 
tidigare skede av mitt liv för att ge kompositionen en verklighetsförankring och 
på så sätt göra den mer trovärdig. Genom att skriva texten först fann jag att jag 
lättare kunde variera fraseringen av melodin genom att växla antalet stavelser i 
varje fras utan att känna mig bunden av en fast form. Det gjorde att texten fick 
ett mer talat än sjunget uttryck, vilket jag tycker lånar sig väl till mitt ändamål. 
 
Harmoniskt ville jag hålla mig till ganska simpla ackord utan att fördenskull 
använda mig av vanliga ackordprogressioner. Under komponerandet av det här 
exemplet gick Veronica Maggios Snälla bli min varm i min mediaspelare, 
eftersom hon är en av de moderna svenska textförfattare som jag tycker 
använder språket på ett tidsenligt och för stilen passande sätt. Det här blev 
också den enda kompositionen av alla exemplen som fick en regelrätt titel; Jag 
behövde bara lite tid. 
 

Lyssna:  
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Inspelning 
Inspelningen av ljudexemplen skedde under två dagar i skolans studio S9. Mina 
medmusikanter var Sven-Mikael Konstantin Nyström (bas), Jonathan Ahlström 
(gitarr, sång), Kristofer Morhed (klaviatur) och Rebecca Bergcrantz (sång), som 
jag tillfrågade för deras förmåga att musicera på ett sådant sätt som jag 
eftersträvar i det här arbetet. Inspelningstekniker var Johan Ehn och Sebastian 
Darth. De hade många bra tankar och idéer vid inspelningen och hjälpte till att 
forma de klingande exemplen. Samtliga kompositioner spelades in som 
livetagningar där trummor, bas, gitarr och piano spelade samtidigt till ett så 
kallat click track för att möjliggöra alternativa tagningar av trumspåren för att 
sedan jämföras med originaltagningarna i enkäten. Sången lades i efterhand för 
att jag skulle kunna fokusera på att vägleda och instruera Rebecca och Jonathan i 
mina intentioner med vissa av kompositionerna. I övrigt gav jag ganska få 
instruktioner till både instrumentalister och vokalister då deras tolkningar av 
musiken stämde bra överens med mina egna preferenser och önskemål. 
 

Grundtagningarna 

Glädje 
Kompositionen är tänkt som en glad poplåt och jag valde därför att utgå från 
pop-idiomet när jag skulle välja karaktär på mina instrument. Därför blev det en 
ganska stor blandning i de olika sounden; i cymbalerna blandades ljusa och 
mörka toner för att ge en bredd i spektrat kontra endast ljusa eller endast mörka 
cymbaler. Virveltrumman stämdes medium-högt för att ge en fokuserad ton och 
kontrast mellan backbeat (taktslag 2 och 4) och downbeat (taktslag 1 och 3). 
Spelmässigt så ”tryckte” jag in tonen i bastrumman genom att hålla emot 
klubban mot skinnet efter varje anslag, vilket gav en väldigt fokuserad ton med 
minimalt med efterklang. Jag spelade på detta sätt på alla fjärdedelarna 
tillsammans med basen i varje takt där A-ackorden spelas för att accentuera den 
framåtlutade riktningen. Detta lättas upp när ackordet byts från A till Em (eller 
G) genom att både bas och bastrumma ändrar sina mönster. Jag fokuserade på 
att låsa ihop virveltrumman tillsammans med bastrumman mot metronomen, 
samtidigt som jag försökte driva på alltihop med hi-haten (som jag spelade på 
med avfasningen av trumstocken mot kanten av locken med locken ganska tätt 
ihop) genom att ligga på lite gentemot metronomen. Det gav ett lite ettrigare 
sound tillsammans med bastrumma och virvel. Samtliga fills som jag spelade är 
alla mer eller mindre hämtade ur diverse poplåtar, och leder alla vidare på ett 
sätt som passar bra i idiomet. 
 

Lyssna:  
 

Ledsamhet 
Jazz har traditionellt sett ett ljudideal som skiljer sig mycket jämfört med de 
andra stilarna som representeras i det här arbetet i att det strävar efter tonalt 
utrymme och luft. Det bygger mycket runt blåsinstrument och den luftiga 
klangen som de har, och därför är kanske just Ledsamhet det stycke som är bäst 
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lämpat att vara just en jazzballad. Jag valde att hålla mig till en ganska 
traditionell uppsättning trummor, med en något mindre bastrumma än brukligt 
till t.ex. pop och rock, och stämde dem med målet att få en så luftig klang som 
möjligt för att komplettera kontrabasen. För att sedan förstärka detta så 
bestämde jag mig för att spela svepande rörelser med vispar på virveltrumman, 
underdelade på fjärdedelarna något släpigt gentemot tempot för att ge en stadig 
men tillbakalutad karaktär. I de åtta sista takterna så bytte jag ut vispen i 
högerhanden mot en stock, men fortsatte att endast spela fjärdedelarna för att ge 
en liten förändring och framåtrörelse utan att förändra känslan allt för mycket. 
Jag spelade ett par fills för att förstärka melodin under stycket; samtliga är 
väldigt sparsmakade och slutar i långa toner som leder vidare in i nästa takt. 
 

Lyssna:  
 

Ilska 
Få musikstilar har samma råa uttryck som hårdrocken och därför ville jag hålla 
mig inom det idiomet för den här kompositionen. Här var dock den enda gången 
som jag kände mig något begränsad i den utrustning som jag hade att tillgå, då 
den här typen av tyngre musik ofta använder sig av större storlekar av både 
trummor och cymbaler för att få ett mörkare sound och den större volym som 
oftast eftersträvas. Det visade sig dock inte vara något större problem i 
studiomiljö där mikrofonerna är mycket känsligare än vid ett liveframträdande, 
och därför inte behöver lika mycket ljudvolym för att plocka upp ljudets 
kvaliteter. Det blev dock ett litet bortfall av vissa akustiska detaljer, främst i 
pukorna, då stämningsräckvidden på trummorna inte tillät att jag stämde riktigt 
så lågt som jag kanske hade önskat utan att lämna trummans egna tonala center. 
Pukorna hämmades även rent frekvensmässigt av sin fysiska storlek då de inte 
rymmer tillräckligt mycket resonansyta eller luft för att framhäva frekvenser i 
det lägre registret. Detta åtgärdades dock något i mixningsprocessen, även om 
ljudets grundenergi som spelades in inte var den som jag helst hade använt mig 
av för kompositionen. 
 
Virveln stämdes upp relativt högt för att lyfta fram fokus i attacken och mer 
övertoner för att få ett öppnare sound med mer karaktär av trummans stomme. 
Detta för att få större kontrast mellan bastrumma och virveltrumma. Jag valde 
cymbaler i större storlekar, men utan att vara för tunna, för att få en högljudd 
och ändå ljus, nästan skrikig karaktär. Det kompletterade jag med att spela med 
ett hårt anslag och fylla ut takterna så mycket som möjligt, utan att det skulle låta 
för stökigt, för att antyda en viss iver eller angelägenhet, som att något bubblar 
under ytan. 
 

Lyssna:  
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Rädsla 
Eftersom förebilden till Rädsla var ett orkesterstycke så ville jag behålla det 
orkestrala i slagverket i mitt eget spel. Genom att instrumentera ut basgången på 
pukorna (spelade med stockar för definierad attack) och helt utesluta 
virveltrumman så fick tagningen en mer orkestral känsla överlag, trots att 
kompsättningen är exakt densamma som på övriga kompositioner. Den hårda 
attacken och mörka efterklangen i pukorna får mig att tänka på trummans 
historia som ett kommunikationsmedel och ger en slags känsla av angelägenhet, 
som för att kommunicera att något är i görningen. Jag valde även att spela 
bastrumma på alla fjärdedelar för att få en något mer stabil känsla när hela 
kompsektionen spelade basfiguren som är rytmiskt väldigt bakåtlutad. Som en 
markör och en extra textur så spelade jag en stor cymbal som fick ringa ut i 
början av varje ny formdel och vid repris. Det förstärkte också upplevelsen av 
stycket som orkestralt. 
 

Lyssna:  
 

Kärlek 
Jag nämnde tidigare Ted Gärdestads Oh, vilken härlig da’ som referens till 
kompositionen Kärlek, och det försökte jag även anamma i mitt spel och sound. 
Soundmässigt strävade jag efter ett ganska torrt och pregnant trumljud, men 
samtidigt ganska lågt i pitch för att inte vara i vägen för de andra instrumenten i 
helhetsbilden. Virveltrumman stämdes ner och dämpades med en gammal 
plånbok som tejpades fast på slagskinnet. Det gav en torr och fet klang som 
passade bra till 70-talspopsoundet som jag var ute efter. I spelet försökte jag 
efterlikna Ola Brunkerts (ABBA, Ted Gärdestad, m.fl.) spelstil från Ted 
Gärdestads studioinspelningar med en ganska tung backbeat-känsla i bas- och 
virveltrumma men samtidigt ett lätt och drivande hi-hat- och ridespel. Jag 
försökte att spela fills som kändes uppåt, nästan lite sprittande. Det i 
kombination med den lätta fjärdedelsbetoningen gav känslan av en uppspelthet 
som jag förknippar med kärlek. 
 

Lyssna:  
 

Ånger 
När vi skulle spela in Jag behövde bara lite tid (Ånger) så tog det endast några få 
tagningar för gruppen att känna in låten och samtidigt vara rörande överens om 
att det noterade tempot var något för högt. Därför beslutade vi att sänka tempot 
från 70 BPM till 60 BPM. Det gjorde att den kändes mycket naturligare i 
ackordbytena och att det blev lättare att frasera på ett sätt som gynnade 
kompositionen. 
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För att spela ångerfullt valde jag att spela väldigt enkelt och återhållsamt. Jag 
spelade på hi-haten med endast druvan1 på ovansidan av locket för att få ett 
distinkt men tunt ljud och höll det väldigt dynamiskt oförändrat i åttondelar. Mot 
det statiska hi-hat-spelet kontrasterar den tunga känslan i både bastrumma och 
virveltrumma. De ligger båda ganska långt bak gentemot hi-haten i tid, 
virveltrumman något mer än bastrumman, för att ge en slags osäkerhet och 
ovilja i spelet. Deras tunga sound går väl ihop med hi-hatens spröda karaktär 
som, tack vare det nya tempot, får en nästan klockliknande effekt med sitt 
statiska tickande. 
 

Lyssna:  
 

Tagningar med motsatt känsla 

Glädje – fast ledset 
Den alternativa trumtagningen skulle förmedla ledsamhet i en glad komposition, 
vilket visade sig vara väldigt utmanande. Jag behöll samma uppsättning 
instrument och stämningar som originaltagningen förutom i virveltrumman som 
jag stämde ned något för att ge den mindre fokus i ton och ta ned dess roll i 
ljudbilden. Efter lite experimenterande så beslutade jag mig för att behålla en 
trumstock i högerhanden men att sätta en visp i vänsterhanden för att ge 
virveltrumman en ännu mer återhållsam karaktär och en ”släpigare” eller 
långsam textur. Eftersom min roll blev att motverka det glada och drivande så 
tog jag bort bastrumslagen som tidigare låg på pulsslagen 2 och 4, och 
förändrade mitt anslag genom att istället för att dämpa trumman med klubban 
låta tonen ringa ut för att ge ett fylligare sound med mindre attack. Det gör att 
trumman upplevs som mycket större och dovare än vad den egentligen är – ett 
”ledsnare” sound. Med högerhanden spelade jag uteslutande med druvan av 
stocken ovanpå locket av hi-haten för att få ett sprött sound. 
 

Lyssna:  
 

Ledsamhet – fast glatt 
För att spela glatt över Ledsamhet försökte jag göra tvärtemot hur jag hade spelat 
på den första tagningen. Istället för långa och få toner försökte jag spela kort och 
ettrigt, som att det spritter i kroppen och man inte riktigt kan kontrollera sig. Jag 
använde mig av stockar för att få en mer definierad attack och underdelade mer i 
sexton- och trettitvåondelar som grund istället för den tidigare 
fjärdedelsbaserade underdelningen. I underdelningarna kunde jag även markera 
samtliga off-beat slag (t.ex. alla slag förutom det första i en sextondelsgruppering 
om fyra) för att ge känslan av en knuff framåt och på så sätt uppnå det sprittiga 
och ettriga. 
 

                                                        
1 Druvan är den lilla knoppen som ofta återfinns längst fram på trumstocken. 
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Lyssna:  
 

Ilska – fast skräckinjagande 
Att skilja på ”ilska” och ”skräckinjagande” som uttryck var svårt eftersom de 
ligger ganska nära varandra känslomässigt – mycket närmare än vad jag 
egentligen hade tänkt att känslorna skulle vara, och jag stötte återigen på 
svårigheten i att definiera just uttrycket ”rädsla”. Eftersom jag valt att låta 
musiken ta rollen som ”skräckinjagande” så ville jag behålla den även i detta 
exempel för att vara konsekvent. Därför försökte jag hålla i samma idé som låg 
bakom grundtagningen för Rädsla, det vill säga mer fokus på pukor än att spela 
regelrätta trumsetskomp. Den resulterande tagningen blev en sextondelsfigur i 
golvpuka och bastrumma som var en takt lång och som vampades över hela 
formen. Det gav en känsla av jakt, något som kommer mot en. 
 

Lyssna:  

Rädsla – fast ilsket 
Jag återgick till samma ljudideal som jag hade för första tagningen av Ilska för att 
hålla det konsekvent. Det som tidigare var väldigt orkestralt inspirerat gjordes 
om till ett mer regelrätt trumkomp, samtidigt som jag behöll basfiguren, fast 
denna gång i bastrumma, för att knyta ihop den mer med resten av 
kompgruppen. Jag anammade samma hårda anslag, drivande tempokänsla och 
användande av cymbaler som referenspunkt för att åstadkomma samma 
”skrikiga” effekt. 
 

Lyssna:  
 

Kärlek – fast ångerfullt 
Skillnaderna mellan kärleksfullt och ångerfullt i det här exemplet blev kanske de 
som är svårast att urskilja för ett otränat öra, mycket på grund av mitt val av 
kompfigurerna som är nästan identiska. Därför är det väldigt små nyanser i både 
spelet och sound som särskiljer de två tagningarna åt. När jag spelade ångerfullt 
använde jag mig av ett mer bakåtlutat tempoförhållande, nästintill inga fills och 
ingen förändring i vilket instrument jag valde att spela fjärdedelsmarkeringarna 
på. Jag använde mig av samma typ av anslag i bastrumman som i den ledsamma 
tagningen av ”Glädje” för att ge bastrumman en mindre fokuserad ton och mer 
naturlig efterklang. 
 

Lyssna:  
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Ånger – fast kärleksfullt 
När det kom till att spela kärleksfullt över Jag behövde bara lite tid så blev 
skillnaden desto tydligare. Istället för att spela uteslutande stängd hi-hat så 
spelade jag ride för att ge tagningen en lättare känsla, då riden ringer ut mellan 
varje slag och skapar en matta som binder ihop fraserna. Jag låg på i timingen 
överlag för att poängtera det glada i uttrycket och spelade betydligt mindre 
bundet med mer utrymme för fills och variationer i kompet, återigen för att få 
den sprittande och lite busiga känslan. Bastrumfiguren ändrades genom att lägga 
till ett förslag innan pulsslag tre i varje takt för att ytterligare trycka på flödet. 
 

Lyssna:  
 

Digitala trummor 
För att göra jämförelsen med en trummaskin så programmerade jag även 
trumspår till samtliga kompositioner. Alla följde samma mönster; de 
programmerades så snarlikt originaltagningen som möjligt, de var alla strikt 
kvantiserade och hade en velocity (anslagsstyrka) inställd på 60 av 127. De 
programmerade trumspåren applicerades sedan som ersättningstrummor i egna 
tagningar för att ha ett neutralt exempel att jämföra mot i enkäten. 
 

Glädje:  
 

Ledsamhet:  
 

Ilska:  
 

Rädsla:  
 

Kärlek:  
 

Ånger:  
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Enkäten 

Design 
Jag hade många tankar runt hur jag skulle designa enkäten för att den skulle vara 
lätt att besvara och inte ta allt för lång tid att genomföra för att göra den mer 
lättillgänglig för respondenterna. En tidig idé var att sätta känslouttrycken med 
sina motpoler på var sin sida av en sjugradig skala, för att på så sätt få se 
huruvida exemplen stämmer överens med mina intentioner. 
 

 
    Fig. 2: Sjugradig skala med polariserade kvaliteter 

Det slutade dock med att jag bestämde mig för ett annat format som istället 
utgick från att bedöma varje enskilt känslouttryck på en femgradig skala som 
sträckte sig från ”inte alls” till ”väldigt mycket”, samt ett sjätte alternativ med 
beteckningen ”vet ej”. Detta format valdes för att ge utrymme för att vissa 
exempel kan upplevas innehålla båda de respektive motpolerna. Jag lade även till 
två nya känslor ur känslohjulet för att ge respondenterna lite större frihet i 
bedömningen. 
 

 
   Fig. 3: Femgradig skala per känslouttryck 

För att få ett tydligare resultat ställde jag sedan samtliga tagningar mot varandra 
där respondenterna fick bedöma vilket exempel som de tyckte överensstämde 
bäst med varje känslouttryck. Min tanke var att denna konstruktion skulle tvinga 
dem att tänka över hur de bedömt varje exempel och på så sätt motverka 
slumpmässiga svar. 
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     Fig. 4: Exemplen ställs mot varandra 

I och med att jag lade till ett extra steg där exemplen ställdes mot varandra så 
började enkäten ta form eftersom respondenterna endast kunde jämföra de olika 
exemplen mot varandra efter att de hade hört alla exempel. 
 

 
     Fig. 5: Enkätens form 

Det innebar dock ett problem i svarens trovärdighet om hela enkäten skulle följa 
ett och samma mönster. Därför var jag tvungen att hitta en lösning som innebar 
att de olika exemplen inte kom i samma ordning varje gång. Tyvärr stötte jag på 
tekniska hinder som omöjliggjorde en helt slumpmässig ordning inbördes mellan 
exemplen på grund av att den plattform som jag valt att bygga enkäten på inte 
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tillät det, och jag var därför tvungen att själv skapa en ordning som inte var 
direkt igenkännbar. Jag skapade ett flödesschema som ställde de olika exemplen 
mot varandra till synes utan något analyserbart mönster, och det fick bli den 
ordning som samtliga respondenter fick höra och bedöma efter. 
 

 
    Fig. 6: Enkätens flödesschema 

När det var gjort fortsatte jag med att klippa ner varje exempel till 20 sekunder 
långa ljudklipp för att hålla enkäten tillräckligt kort för att inte avskräcka 
potentiella respondenter. Min första tanke var att ljudklippen inte skulle vara 
mer än 15 sekunder långa, men när jag lyssnat på dem så märkte jag att vissa 
kändes något för korta för att man skulle hinna uppfatta och bedöma det som 
frågan gällde. Därför utökade jag samtliga ljudklipp till 20 sekunder, även om det 
innebar en förlängning av den totala svarstiden på enkäten med ca 3 minuter. 
Den höll sig trots det inom min tidsuppskattning på 10-15 minuter för ett 
fullständigt svar. 
 
Som inledning till enkäten ställde jag frågor om respondenternas musikaliska 
bakgrund och ålder för att få fler parametrar till hjälp då jag ställde svaren mot 
varandra och kunna undersöka om aktiva utövare är mer benägna att uppfatta 
små förändringar i helheten än personer som inte själva spelar instrument eller 
sjunger. Jag använde mig av sociala medier för att sprida enkäten och nå en så 
stor och varierad målgrupp som möjligt för att dessa parametrar skulle få 
komma till sin rätt. Tråkigt nog föll min tanke med detta inte så väl ut då endast 
15 % av de fullständiga svar jag fick var av personer utan musikalisk bakgrund. 
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Resultat 
Tyvärr erhöll jag färre svar än jag förväntat mig och av 95 påbörjade svar 
skickades endast 20 fullständiga in. Jag har valt att grunda mitt resultat på 
endast de fullständiga svaren eftersom det fanns ett bortfall på ca 33 % redan 
under de inledande frågorna om respondenternas musikaliska bakgrund. 
Resterande bortfall skedde under lyssningsexemplen fram till och med exempel 
5.1 där siffran stabiliseras till det slutgiltiga antalet fullständiga svar. Totalt finns 
där alltså ett bortfall på ca 79 % av alla påbörjade svar. Varför det har skett ett så 
stort bortfall är dock oklart. Det kan vara en eller flera av en rad olika 
anledningar så som enkätens längd, uppbyggnad, formuleringar av 
frågeställningarna eller helt enkelt bristande intresse för det material som 
presenterats. 
 
Det resultat som kan utvinnas från de fullständiga svaren tyder dock på att det 
finns ett samband mellan de olika musikaliska val som jag har gjort och hur de 
upplevts, men bekräftar även att det har funnits svårigheter i definitionerna av 
vissa av känslouttrycken. Vi kan t.ex. se ett samband mellan kärlek och glädje, 
ilska och rädsla, och ledsamhet och ånger, där samtliga par har innefattat en av 
de känslor som jag själv har haft svårt att definiera. I övrigt pekar resultaten på 
att en majoritet av lyssnarna har upplevt vad mina intentioner har varit att 
förmedla. Om vi tar ett axplock ur resultaten så ser vi bland annat att; 
 
50 % av lyssnarna tyckte att Ilska i sin originaltagning var den som bäst 
representerade ilska medan 40 % tycke att Ilska fast skräckinjagande var den 
mest representativa, och 10 % tyckte att den programmerade tagningen var den 
som lät mest ilsken. 
 
55 % av lyssnarna tyckte att Glädje i sin originaltagning var den gladaste 
tolkningen, 35 % tyckte att den programmerade tagningen var den gladaste 
tolkningen och 10 % tyckte att den ledsna tagningen var den gladaste. 
 
45 % av lyssnarna tyckte att Ledsamhet i sin originaltagning var den mest 
ledsamma tolkningen. 40 % tyckte att den programmerade tagningen var mest 
ledsam. 10 % tyckte att den glada tagningen var den som bäst representerade 
ledsamhet, och 5 % svarade att inget av exemplen var särskilt ledset. 
 
Det som inte besvaras av resultatet är huruvida det finns några skillnader mellan 
hur väl lyssnare uppfattar nyanserna beroende på musikalisk bakgrund. 
Eftersom endast 15 % av respondenterna har meddelat att de inte har någon 
formell musikalisk utbildning eller är utövare på amatörnivå så räcker inte 
underlaget för att utvinna ett användbart resultat. 
 
En fullständig sammanställning av resultatet finns i Bilaga 2 (s. 53-66). 
Ljudexemplens ordningsföljd i bilagan är densamma som i Fig. 6 ovan. 
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Diskussion 
Det är beklagligt att enkäten genererade så få fullständiga svar då det gör att 
resultatet blir svårt att sätta vikt vid. Jag upplever ändå att mina frågeställningar 
har blivit besvarade på bästa sätt utifrån förutsättningarna. Att majoriteten av 
lyssnarna har upplevt det jag haft för avsikt att få dem att uppleva tyder på att 
det med största sannolikhet spelar roll för det musikaliska helhetsintrycket 
huruvida trumslagaren är insatt i vad stycket handlar om/vilken känsla det 
tolkar, och har tillgång till och använder sig av hela sin arsenal av verktyg för att 
åstadkomma det önskvärda resultatet. De verktyg som jag har använt mig av vid 
samtliga tolkningar har varit sound/klangfärg, anslag och förhållandet till 
tempot (timing). De tre är, i mitt tycke, de viktigaste verktygen att fokusera på 
eftersom de är de lättaste nyanserna att lyssna efter i trumspelet. 
 
Att de programmerade exemplen vissa gånger har ansetts vara mer levande än 
de spelade exemplen tror jag grundar sig i ett mänskligt ”felande” från min sida. 
Antingen så har min tolkning av känslan skilt sig från lyssnarnas eller också har 
min definition av känslan varit för oviss. 
 
Jag har under arbetets gång fört samtal med ett antal olika personer, där jag har 
presenterat konceptet, gjort en detaljerad genomgång av materialet och förklarat 
hur jag har tänkt och mina intentioner. Den generella responsen har varit god 
och ibland har även förvåning uppstått över hur påtagligt de har upplevt 
skillnaderna utan att själva kunna sätta fingret på exakt vad som varit 
annorlunda. Samtliga av dessa personer har dock varit utövare på olika nivåer 
och det har således inte givit mig någon vidare insikt i hur icke-utövare tänker, 
om alls, om ämnet. Jag är också medveten om att materialet har varit lite för 
begränsat för att resultatet ska kunna ses som empiriska bevis då jag har varit 
tvungen att utgå från både mina speltekniska tillgångar, mina tillgångar till olika 
instrument och mina egna (begränsade) upplevelser. Den här typen av 
undersökning skulle kunna göras hur stor och detaljerad som helst genom att 
t.ex. endast jämföra cymbalklanger mot varandra och försöka avgöra vilka 
kvaliteter som förknippas med vissa typer av känslor och sedan applicera 
resultaten från det i en större undersökning liknande den jag har gjort här. 
 
Under arbetets gång så har jag fått rannsaka mig själv och mitt eget spel på en 
ännu djupare nivå än jag tidigare gjort. Jag har varit tvungen att tänka igenom 
varje detalj som kan påverka hur musiken upplevs, och trots det så känns det 
som att jag bara har skrapat på ytan av ämnet. Därför hoppas jag att mitt arbete 
kan verka som inspiration för andra som intresserar sig för den här typen av 
musicerande, och att det öppnar upp för nya studier och undersökningar. Jag 
kommer själv att fortsätta utforska ämnet genom experiment och samtal med 
medmusiker och lyssnare för att utöka mina egna kunskaper.  
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Bilagor 
 

Enkäten (s. 28-52) 
 

Resultatet av enkäten (s. 53-66)  



 28 

Välkommen! 
 
Tack för att Du vill svara på den här enkäten! 
 
Du kommer att få lyssna på ett antal ljudexempel och bedöma dessa utifrån de kriterier som ges. 
Jag rekommenderar att Du lyssnar genom hörlurar eller bra högtalare. 
 
Enkäten tar ca 10-15 min att genomföra. 
 
Tack på förhand! 
/Mikael Nitsche 

  

Om dig 
Sida 1/25 

 
1) Fyll i Din bakgrund 

Ålder   
  
2) Spelar Du något instrument/sjunger? 

Ja   

Nej   
  
3) Vilket? 

     
  
4) Studerar Du, eller har Du studerat musik? 

Ja   

Nej   
  
5) På vilken nivå har Du studerat musik? 

Kultur-/musikskola   

Musikgymnasium   

Folkhögskola   

Högskola/universitet   
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Exempel 1.1 
Sida 2/25 

 

 
  
6) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 1.2 
Sida 3/25 

 

 
  
7) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 






 31 

Exempel 1.3 
Sida 4/25 

 

 
  
8) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 1 
Sida 5/25 

 

 
  

 
  

 
  
9) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 1.1 Exempel 1.2 Exempel 1.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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Exempel 2.1 
Sida 6/25 

 

 
  
10) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 2.2 
Sida 7/25 

 

 
  
11) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 2.3 
Sida 8/25 

 

 
  
12) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 36 

Exempel 2 
Sida 9/25 

 

 
  

 
  

 
  
13) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 2.1 Exempel 2.2 Exempel 2.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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Exempel 3.1 
Sida 10/25 

 

 
  
14) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 3.2 
Sida 11/25 

 

 
  
15) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 3.3 
Sida 12/25 

 

 
  
16) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 3 
Sida 13/25 

 

 
  

 
  

 
  
17) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 3.1 Exempel 3.2 Exempel 3.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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Exempel 4.1 
Sida 14/25 

 

 
  
18) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 4.2 
Sida 15/25 

 

 
  
19) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 






 43 

 
Exempel 4.3 
Sida 16/25 

 

 
  
20) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 4 
Sida 17/25 

 

 
  

 
  

 
  
21) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 4.1 Exempel 4.2 Exempel 4.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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Exempel 5.1 
Sida 18/25 

 

 
  
22) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 5.2 
Sida 19/25 

 

 
  
23) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 5.3 
Sida 20/25 

 

 
  
24) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 5 
Sida 21/25 

 

 
  

 
  

 
  
25) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 5.1 Exempel 5.2 Exempel 5.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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Exempel 6.1 
Sida 22/25 

 

 
  
26) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 6.2 
Sida 23/25 

 

 
  
27) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 6.3 
Sida 24/25 

 

 
  
28) Lyssna på ljudexemplet ovan. 
Bedöm sedan hur pass Du tycker att det stämmer överens med de var och en av de olika känslorna. 

  Inte alls Väldigt lite Lite Mycket Väldigt 
mycket Vet ej 

Glatt             

Ledset             

Ilsket             

Skräckinjagande             

Kärleksfullt             

Ångerfullt             

Förväntansfullt             

Förundran             
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Exempel 6 
Sida 25/25 

 

 
  

 
  

 
  
29) Lyssna på de tre exemplen ovan. 
Kryssa sedan i vilket av exemplen Du tycker stämmer bäst överens med känslorna. 
  Exempel 6.1 Exempel 6.2 Exempel 6.3 Inget av dem 

Glatt         

Ledset         

Ilsket         

Skräckinjagande         

Kärleksfullt         

Ångerfullt         

Förväntansfullt         

Förundran         
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