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Abstrakt
Utvecklingsarbetet handlar om hur författaren skapade en lektionsserie för två gymnasieklasser
inom musik i kursen gehörs- och musiklära. Under lektionsserien undervisade författaren om
hur man kan planka musik, det vill säga hur man genom gehöret återger olika stämmor ur en
låt. Att planka musik innebär dels att man med hjälp av ett instrument efterliknar det man hör,
dels transkriberar musiken på noter, eller både och. Arbetet behandlar den transkriberade
plankningen och vilka metoder man kan använda för att lära sig att höra olika stämmor inom
en poplåt. Syftet med arbetet är att se vilka förmågor musikgymnasieelever utvecklar i gehörsoch musiklära under en lektionsserie där musik plankas. Elevernas kunskaper mättes genom ett
screeningtest och ett slutprov efter fyra lektioner. Under lektionerna fick eleverna olika
plankningsövningar på vanligt förekommande instrument inom popgenren som piano, elbas
och trummor. Resultaten pekar på att det krävs förkunskaper om notation samt ett utvecklat
gehör för att planka korrekt rytmiskt och harmoniskt.
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1 Inledning
Min uppväxt och skolgång som musiker och tonsättare präglar mitt sätt att interpretera, lyssna
på, njuta av, analysera och komponera musik. Jag började att spela trombon i kulturskolan när
jag var åtta år. Där lärde jag mig att läsa noter samt att musicera tillsammans med andra musiker
i olika ensembler. När jag var tolv år började jag att skriva popmusik. Jag hade också ett stort
intresse för att planka musik. Att planka musik kan innebära olika saker. Det betyder att man
som musiker lyssnar in en låt och försöker att imitera det som spelas i efterhand med hjälp av
sitt gehör och sitt instrument. Det kan också innebära att man lyssnar in en låt och transkriberar
låten på noter så detaljerat man kan, det vill säga att man skriver ner det man hör. Det innebär
också en sammankoppling av båda dessa tekniker. Plankning av musik är inte detsamma som
att arrangera musik, då plankning innebär att man bör kopiera det som musikerna framför på
inspelningen.
Jag var nästintill besatt av att veta varför en låt låter på ett visst sätt. Jag använde
notskrivningsprogammet Sibelius på datorn och försökte, likt pussel, lyssna efter de olika
bitarna i låtarna jag plankade. I början var det svårt att kunna fokusera på ett instrument i taget,
att kunna skärma av allt annat i låten. Allt eftersom blev jag bättre på att höra alla detaljer. Sedan
jag började att planka musik har jag haft en nyfikenhet för hur olika låtar är konstruerade och
blir alltid lika överraskad av komplexiteten i de mest ”enkla” låtarna. Det jag inte förstod då
var hur alla mina timmar med eget komponerande och plankning av musik skulle utveckla min
musikalitet, mina teorikunskaper samt mitt gehör och hur det skulle vara avgörande för mina
fortsatta studier.
Jag har insett att när jag själv plankade musik, bildade jag en större förståelse för hur musik
inom olika genres ofta är uppbyggda i form, harmonik 1 och rytm. Genom att transkribera
musiken och kunna lyssna på resultatet i Sibelius, fick jag bekräftelse på om jag hade lyckats
att imitera musiken jag plankade. Succesivt och omedvetet tränade jag mitt gehör.
När jag började att skriva musik hade jag ingen större uppfattning om musikteori och vad det
innebär, och det var inget som hindrade mig från att komponera själv. Det var först under
gymnasiet jag fick utbildning i ämnena musikteori samt gehör. Jag gillade de lektionerna, jag
blev något av en nörd i harmonik, vilket kan förklara varför jag gillar att undervisa i dessa
ämnen. Antagligen hade jag lätt att ta till mig teorikunskaperna tack vare allt plankade, eftersom
jag mestadels då endast behövde lära mig begreppen. Jag förstod för det mesta redan sambanden
inom musiken, harmoniskt och rytmiskt. Kan det inte vara så enkelt att ju mer man själv får

1

Harmonik är en övergripande term för ackord, klang och tonart. När man pratar om harmonilära syftar man dels
på tonarter och hur ackorden i en viss tonart är uppbyggda, dels på harmoniska strukturer och förhållanden mellan
ackord och klanger i följd med varandra.
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utöva musik och prova att komponera musik, desto lättare har man för musikteori? I Skolverkets
ämnesbeskrivning av musikteori i gymnasieskolan står följande:
Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän
musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna
utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika
musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får
möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera
klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att
analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika
musikaliska skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att
utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition. (Skolverket, Musikteori, s.
1)

Jag tror att genom plankning av musik så kan man även lära sig att komponera och arrangera
musik. Och ju mer man musicerar samt skriver och arrangerar musik, desto större förståelse
bildar man inom dessa ämnen. Plankning blir då ett gehörsverktyg som musiker kan använda
sig av när de musicerar. När man börjar att känna sig bekväm med en viss genre eller stil, att
man börjar finna mönster och klichéer i musiken, blir det också enklare att se musiken framför
sig. Till slut behöver man inte ens skriva ner det man hör, utan man kan se musiken och bli en
del av den.
Hur lär man sig då att planka musik? Av egen erfarenhet kan jag påstå att det kräver många
timmars övning och fokusering. Tålamod och ett midi-klaviatur2 kan man komma långt med.
Den stora fördelen med att sitta med ett notationsprogram som exempelvis Sibelius är att
programmet spelar upp resultatet, och på så vis kan man jämföra om man har noterat rätt eller
fel. Genom Sibelius lärde jag mig även en del notationspraxis för instrumenten, samt att många
instrument inte klingar såsom de noteras. I kombination med att jag hade lektioner på
kulturskolan som trombonist och orkestermusiker lärde jag mig att förstå skillnaden på
exempelvis hur en trumpet låter i verkligheten jämfört med instrumentets midi-variant i
Sibelius3. När jag började att planka musik som tonåring hade det underlättat om jag hade vetat
i vilken ordning som är mest optimal för musiken man väljer att planka. Detta är något jag har
lagt tyngd i min undervisning och som jag vill att eleverna behöver tänka på när de själva
plankar musik.
I min roll som framtida lärare vill jag att eleverna bildar förståelse om hur och varför man bör
använda sig av teorin när de musicerar eller komponerar. Beroende på vilket instrument man
spelar och i vilken genre man spelar inom kan mängden av nödvändig teorikunskap variera. Jag
Ett ”piano” kopplat till exempelvis en dator.
Det är viktigt att påpeka att notationsprogram enbart bör användas som ett verktyg i ens skapande, då dessa
program endast ger ett syntetiskt förslag på hur musiken skulle låta i verkligheten. Trots att kvaliteten på
synthljuden i olika programvaror ständigt förbättras, kommer nog dessa aldrig kunna simulera en riktig musiker
som spelar ett instrument.
2
3
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tror det är viktigt att integrera gehörsundervisningen med instrumental- eller
sångundervisningen för att eleven ska höra och förstå sambandet mellan sitt musicerande,
gehöret och teorin.

1. 1 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att se vilka förmågor musikgymnasieelever utvecklar i gehörs- och
musiklära under en lektionsserie där musik plankas.
•
•
•

På vilka sätt är det möjligt för eleven att öka sina kunskaper i musikteori genom att själv
få planka musik?
Vilka musikaliska parametrar måste undervisas i för att kunna planka musik?
På vilket sätt bör jag anpassa undervisningen för att få eleverna att förstå innehållet?

1. 2 Varför ska man lära ut plankning av musik?
Under min tidigare verksamhetsförlagda utbildning (VFU), skapade jag en lektionsserie där jag
utifrån egna teorier försökte lära ut hur man kan tänka när man ska planka en poplåt.
Svårigheten var att eleverna inte kunde prova detta enskilt under lektionstid, då de inte hade
utrustning som datorer och hörlurar. När man ska planka en låt behöver man helst sitta enskilt
i ett tyst rum med bra hörlurar så att man hör tydligt vad som spelas av musikerna. Det jag
kunde göra under lektionerna var att vi tillsammans lyssnade på en låt som vi gemensamt
plankade, ett instrument i taget, där jag samtidigt gav tips på vad man ska fokusera på i
lyssnandet. Det gav ändå ett resultat hos eleverna under mina genomgångar, de tyckte att det
var värdefull kunskap att kunna använda sig av som musiker. Därför tror jag det är meningsfullt
att undervisa om hur man kan planka musik och att finna nya metoder för att utveckla gehöret.
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2 Teorier
I mitt arbete har jag använt John Deweys progressiva inlärningsmetod samt Lev Vygotskijs
socialkonstruktiva teorier om utveckling och lärande. Musik är ett ämne som man dels behöver
utforska själv genom sitt eget musicerande, dels behöver få lära sig med hjälp av andra musiker.
Gunnar Sundgren (2011) förklarar att Deweys pedagogik handlar om att eleven får reflektera
över sina handlingar och upplevelser, och på så vis bygga upp sin kunskap:
Åtskillnaden mellan det teoretiska och det praktiska är, som Dewey ser det, något som är
inbyggt i vår kultur och som skolan reproducerar och förstärker. Många människor saknar
intresse för det teoretiskt-abstrakta, andra har inte möjligheten att utveckla det på grund av
ogynnsamma omständigheter. Om vi introducerade praktisk handling, tillverkning och
konstruktion i skolarbetet skulle vi märka att eleverna blir mer engagerade i allt, också i det
intellektuella och kulturella. (Sundgren, s. 112–113)

Deweys myntade uttryck ”Learning by doing” är applicerbart till musikämnet. Denna
inlärningsmetod har alltid varit den mest övergripande inom musikutbildningen; en sångare lär
sig att sjunga genom att sjunga, en pianist lär sig spela piano genom att spela piano etcetera.
Mina övningar till eleverna har främst gått ut på att de själva måste få ”prova på hantverket”,
det vill säga att de behöver testa att planka musik för att lära sig att planka musik.
Den socialkonstruktiva sidan av musikinlärningen är också relevant för elevens utveckling. Leif
Strandberg (2010) förklarar Vygotskijs utvecklingszon som att barnets förmåga kan liknas med
ett ”rum” som med hjälp av en vuxens vägledning överskrider till ny kunskap. Relationen
mellan exempelvis en elev och en lärare som tillsammans har meningsfulla interaktioner, har
goda förutsättningar för att berika elevens utvecklingszon (Strandberg, 2010). I musikaliskt
sammanhang lär sig en elev att spela ett instrument genom att få spela tillsammans med en
musiklärare; läraren visar och förklarar hur han/hon gör för att spela sitt instrument och eleven
försöker efterlikna. Det är svårt (men inte omöjligt) att lära sig musik helt på egen hand.

2. 1 Terminologi
Nedan kommer förklaringar på begrepp jag använder i mitt arbete.
Ackord och klang – Olika toner som staplas på varandra utifrån olika intervall bildar ett ackord
eller en klang (Brodin, G. 1985). Inom popmusiken är treklanger mest förekommande, det vill
säga ackord som innehåller tre toner; grundton, kvint och en färgningston (oftast tersen). Tersen
utgör ackordets karaktär, om det exempelvis är ett dur- eller mollackord. När man hör en
kombination av toner som inte riktigt kan definieras som ett ackord, exempelvis ett kluster eller
två eller flera ackord samtidigt, brukar det kallas för en klang. En klang kan även innebära att
något, exempelvis ett instrument, ljuder på ett karaktäristiskt sätt. ”Vilken fin klang hon hade i
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sin sångröst.” kan man höra någon säga när de har lyssnat på en opera eller tittat på
Melodifestivalen.
Diatonisk tonart – Den västerländska musiken är uppbyggd från ett system bestående av tolv
tonhöjder. Dessa tolv toner har varsin dur- och mollskala bestående av sju toner. ”diato’nisk
kallas en följd av toner med dur- eller mollskalans anordning av hela och halva tonsteg”.
(Brodin, 1985, s. 61) Exempelvis en låt i C-dur som är enbart diatonisk, har endast tonerna C,
D, E, F, G, A och B (de vita tangenterna på en klaviatur). Inom popmusiken är det än idag
vanligt att man skriver låtar inom en tonart.
Dynamik – Inom musiken innebär denna term tonstyrka, med andra ord olika styrkegrader och
nyansering (Brodin, 1985).
Formdelar – För att kunna navigera sig inom en låt eller ett stycke, delar man in formen på
låten i olika delar. I populärmusiken är vanliga delar exempelvis vers, refräng, stick, brygga,
intro med mera.
Gehörsmusiker – Denna term kan bli något förvirrat då alla musiker, oavsett genre, mer eller
mindre spelar efter gehöret. Lars Lilliestam (1995) beskriver termen gehörsmusik som: ”…den
musik som man spelar och sjunger, skapar, sprider och minns utan hjälp av noter (Förord, s.
III)”. En grov beskrivning av en gehörsmusiker är alltså en musiker som lär sig att spela musik
genom att höra in musiken, utan hjälp av noter. Med andra ord, majoriteten av musiker som
spelar populärmusik samt folkmusik kan kategoriseras som gehörsmusiker. En ”motsats” till en
gehörsmusiker i detta sammanhang är en musiker som beskriver sig själv som ”notbunden”,
alltså att man har svårt att spela musik man ej har noter på. Många klassiska musiker beskriver
sig själva som ”notbundna”, vilket inte är konstigt då den klassiska repertoaren mer eller mindre
kräver att man spelar efter noter. En parallell till detta kan exempelvis vara ett gäng med
skådespelare som behöver ett manuskript för att kunna framföra en skriven pjäs.
Harmonik – Detta ord är en övergripande term för ackord, klang och tonart. När man pratar
om harmonilära syftar man dels på tonarter och hur ackorden i en viss tonart är uppbyggda,
dels på harmoniska strukturer och förhållanden mellan ackord och klanger i följd med varandra.
Arnold Schoenbergs (1978) beskrivning ur boken Theory of Harmony av termen: ”…the study
of simultaneous sounds (chords) and of how they may be joined with respect to their
architectonic, melodic, and rhythmic values and their significance, their weight relative to one
another.” (s.13)
Synkoper – Brodin förklarar begreppet: ”en rytmisk bildning som innebär avvikelse från den
normala, metriska betoningen: sammanbindning av svag och stark taktdel med flyttande av
tonvikten till den förra.” (Brodin, 1985, s. 263) Rytmiken i en melodi eller ett ackompanjemang
kan bestå utav av toner som påbörjar på slaget, exempelvis på slag två i en 4/4-takt (fyra
fjärdedelstakt), eller mellan två slag, exempelvis slag ”2 å” i en 4/4-takt. Om man räknar alla
slag mellan slagen i en 4/4-takt kan man räkna på följande sätt: ”1 å 2 å 3 å 4 å”. Siffrorna är
alltså fjärdedelarna i takten medan ”å” hamnar mellan fjärdedelarna, i detta fall så kallade
5
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åttondelar (se underdelning). Ett stycke som Blinka lilla stjärna har en rytmik som enbart
hamnar på slagen som visas här nedan i tabell 1:
1
å
2
å
3
å
4
å
Blinkalilla
Tabell 1 – Exempel på rytmik utan synkoper.

1
å
stjär-

2
na

å

3
å
där____

4
å
_______

Ett stycke med en rytmisk figur som hamnar på ”å” kallas för synkop. Refrängen ur Ted
Gärdestads låt För kärlekens skull (1993) har många synkoper i sångmelodin (se notexempel i
Arbetsprocessen). Nedan i tabell 2 visas synkoperna i texten.
1
å
2
å
3
å
4
å
Det __ __ är
__ för __ oss
Tabell 2 – Exempel på rytmik med synkoper.

1
å
2
___ ___ __

å
so-

3
__

å
len

4
går

å
upp

Underdelning – Det mesta angående underdelning har nämnts ovanför i Synkoper.
Underdelning betyder att man räknar ”slagen mellan slagen”. Det är praktiskt för alla musiker
att underdela slagen när man musicerar för att spela mer ”tajt” i musiken, för att hitta
synkoperna samt rytmiken.

2. 2 Bakgrund
Plankning av musik är ett fält inom musikforskning som är relativt outforskat. Dock är detta
verkligen inget nytt fenomen. Det sägs att den unge Wolfgang Amadeus Mozart plankade
körverket Miserere av renässanstonsättaren Gregorio Allegri, efter att ha hört verket framföras
under ett besök i Peterskyrkan, Vatikanstaten (Melograni, P. 2007). Idag görs det plankningar
hela tiden av populärmusik, från musiker och olika förlag. Skälen till att det är flera. Det främsta
syftet är att vem som helst ska kunna lära sig att framföra någons musik genom tillgång till
låtens melodi, rytmik och framförallt harmonik. Oftast görs så kallade lead sheets av låtar, där
de mest fundamentala delarna av låten står med. Ett lead sheet innehåller låtens melodi
(sången), form, taktart, tonart, lyrik och i vissa fall solon och instrumentala partier. Med denna
information kan en musiker, exempelvis en trubadur, framföra en ”enklare” version av
originallåten med ett instrument. Däremot kan ett helt coverband inte göra detta på samma sätt,
då övriga stämmor såsom trummor, elbas, gitarr, piano inte står utskrivet (beroende på vilka
instrument som ingår i originallåten).
En värdefull förmåga musiker behöver öva på är sitt gehör. Gehöret för en musiker är som
smaklökarna för en kock; utan denna förmåga skulle det bli svårt att musicera, eller laga mat.
Begreppet gehör är ett brett sådant och kan förklaras på många olika sätt. Ett välanvänt citat ur
Sohlmans musiklexikon (1976) definierar gehöret: ”förmågan att med blotta örat korrekt
uppfatta en bestämd musikalisk struktur (en melodi, ett rytmiskt mönster, en ackordföljd m m)
och kunna ådagalägga detta på ett konkret sätt" (s. 82). Att ådagalägga eller ge bevis på sitt
gehör är något en musiker ofta gör, avsiktligt eller ej, när hen musicerar. Det finns olika slags
6
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gehör. Detta arbete grundar sig i övning av det relativa gehöret, som majoriteten av musiker
har. Relativt gehör är enligt Brodin (1985):
förmåga att utan yttre hjälpmedel kunna bestämma eller med sångrösten ange tonernas
”relationer”, dvs. intervaller i melodiska och ackordiska sammanhang. Relativt gehör är (i
motsats till absolut ”gehör”) av största betydelse för varje utövare av musik; dess träning utgör
ett av grundelementen i all systematisk gehörsutbildning. (s. 387)

Brodin (1985) beskriver relativt gehör: ”förmågan att kunna urskilja toners läge inbördes, dock
inte deras absoluta tonhöjd… Ett tillfredställande r.g. är ytterst väsentligt för all musiker och
kan i hög grad uppövas; gehörslära är också ett viktigt ämne i musikutbildningen.” (s. 228)
Gehörsundervisning finns det många åsikter om. Ett dilemma med att lära ut gehör är att läraren
kan ha en bestämd åsikt om vilka metoder som funkar bäst i klassrummet. Anna Catharina
Herbst (1993) ger i sin doktorsavhandling Didactical Perspectives of Aural Training, efter att
ha jämfört olika böcker inom gehörsundervisning, en rimlig förklaring på varför det inte finns
någon riktigt standardiserad metod för gehörsundervisning:
Firstly, it could be that the importance and objectives of Aural Training are so commonly
known that the authors did not comment on them. Secondly, a more likely conclusion could
be that the rationale of Aural Training has not been thoroughly thought through by most
authors and teachers in this field. It seems as if quite a number of authors in their realization
of the need for instruction material take time to organise for example dictation exercises
according to different levels of difficulty, without giving thought to the philosophy behind this
activity (s. 26).

Herbst gjorde också en sammansättning av två olika gehörsforskares inlärningsmetoder genom
Blooms taxonomi. Forskarna Warren F. Princes (1971) ”paradigm4” och Wilhelm Lehrs (1986)
”mål5” är enligt Herbst lika varandra. Hon menar att Blooms taxonomi är applicerbart inom
gehörsämnet, då en elev behöver gå igenom olika ”nivåer” för att komma högre upp i
kunskapspyramiden. De olika nivåerna ser ut på följande vis nedifrån upp mot pyramidens topp
(se Tabell 3):
Nivåer Herbst originella
termer (eng.)
1
Microscopic
listening

Min översättning samt
förklaring av termerna (sv.)
Mikroskopiskt lyssnande:
identifiera små beståndsdelar i
musiken, t.ex. intervall och
rytmik.

4

Blooms taxonomi
(eng./sv.)
Remebering/Komma
ihåg

Prince, W. F. (1971). A Paradigm for Research on Music Listening. Journal of Research in Music Education,
19, s. 445-455.
5
Lehr, W. (1986). Gehorbildung, gehortraining, horerziehung. Neue Musikzeitung, 34(5), 26.
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2

Macroscopic
listening

Makroskopiskt lyssnande:
Understanding/Förståelse
sammansätta helheten i
musiken, t.ex. formen och alla
stämmor.
3
Musical memory
Musikaliskt minne: förmågan att Applying/Tillämpa
memorera musik och
musikaliska strukturer.
4
Inner hearing
Inre lyssnande: förmågan att
Analyzing/Analysera
kunna läsa musik och ”höra
den” utan att lyssna på den.
5
Creating
Skapande: förmågan att kunna
Creating/Konstruera
skapa (komponera) musik
(komponera)
utifrån fantasin och utan
hjälpmedel.
6
Evaluation
Utvärdera/reflektera: förmågan Evaluating/Utvärdera
att kunna se sig själv utifrån och
reflektera och kritiskt tänka
över sig själv som
musiker/tonsättare.
Tabell 3 – Blooms taxonomi applicerat på gehörslära enligt Herbst (Herbst, 1993, s. 36–42).
Dessa nivåer är möjligtvis idealet för alla musiker och tonsättare. Men man kan ifrågasätta
ordningen på nivåerna. Musikaliskt minne kan musiker ha även om de har svårigheter med det
mikroskopiska och det makroskopiska lyssnandet. Jag har dock funnit det intressant att
jämföra taxonomin med elevernas resultat i mitt arbete, för att se om det finns en koppling
med plankning av musik. Det krävs många års träning för att uppnå den högsta nivån. Men
genom att planka musik befinner man sig inom flera av nivåerna i pyramiden. Plankning
kräver åtminstone nivå 1 till 3 av eleverna, men det är samtidigt dessa nivåer som är de
viktigaste för att träna gehöret.

2. 3 Tidigare forskning och styrdokument
Det är svårt att hitta någon forskning om transkriberade plankningar, alltså låtar som har
noterats (plankats) från framföranden eller inspelningar. Som tidigare nämnt gjorde Herbst
(1993) en omfattande doktorsavhandling där hon forskade om hur gehörsämnet används på
eftergymnasiala utbildningar i tre olika länder; Sydafrika, Tyskland och USA. Herbst har utgått
från en mängd forskning inom musik, filosofi, psykologi och didaktik. Mycket av materialet
hon har använt är kognitiva metoder och hon förklarar att högskolestudenter som har svårt för
gehör och musikteori, kommer utvecklas lite eller inte alls på gehörsämnet i högskolan, då det
krävs en mängd förkunskaper. Detta beror främst på att studenterna inte får tillräckligt eller
relevant gehörsövning i deras tidigare utbildningar. Herbst är skeptisk till gehörsövningar som
inte baseras på verklig musik, något som är förekommande i många övningsböcker inom gehör:
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"Artificial" self-composed exercises which often are isolated from a musical context, usually
do not meet the requirements of "real" musical perception. This is not to say that all "selfcomposed" phrases are harmful or of poor quality. Pedagogically speaking, they may have
some value and students can certainly learn from them, but in most textbooks with selfcomposed exercises this is not the case. Not all Aural Training teachers are composers and
exercises tend to be mechanical, existing merely of rows of connected pedagogical problems
which the student has to solve. (s. 53)

Ett av hennes förslag för att förbättra musikelevers gehör är att de redan i tidig ålder får lära sig
att komponera egen musik, då komposition täcker mycket inom gehörs- och musiklära (Herbst,
1993).
K.G Johanssons avhandling Can you hear what they’re playing? (2002) behandlar vilka
metoder rockmusiker använder för att planka harmoniken ur en låt. Johansson väljer i sin
avhandling att inte låta testpersonerna transkribera musiken, då hans syfte var att se vilka
metoder olika musiker använder med hjälp av sitt instrument och sitt gehör för att kunna imitera
musiken de hör. Johanssons resultat förklarar att gehörsmusiker använder sig av två
huvudstrategier för att planka: lyssningsstrategier samt spelstrategier. En vanlig metod i båda
huvudstrategierna är att bygga upp ackord från bastonen:
It seems quite clear that a main strategy for almost all the players, when they run into
problems, is to first try to find the bass note. […] The bass most often plays the root;
conceivable way of solving the problem of what chord one is hearing at a certain moment
might be in three steps: i) what bass note? (here = root); 2) major or minor?; and 3) what
chord extensions, if any? If the bass is not playing the root, however, it is harder to use this
three-step strategy. The strategy might then be expanded to 1) what bass note? - 2) what
function in the chord? - and so on... but before such a strategy is worked through, the song
will most probably have gone on to the next chord. (s. 206)

Bastonen i ackord ”avslöjar” alltid någon viktig information om harmoniken. Det kan antingen
vara grundtonen i ackordet eller en annan ackordston. En annan viktig lyssningsstrategi
Johansson förklarar är att lyssna efter harmoniska formler. En harmonisk formel är en
ackordföljd som i sin kontext är enkel att känna igen, något av en kliché. Harmoniska formler
gör det lättare för musikern att planka harmoniken (Johansson, 2002).
Den österrikiska tonsättaren Arnold Schoenberg (1874 – 1951), mest känd för den andra
Wienskolan och pionjären inom tolvtonsmusiken, skrev boken Harmonielehre, som
publicerades år 1910.6 Denna bok är fortfarande en av världens mest använda böcker inom
musikteori. Schoenberg skrev kritiskt redan då att det är mer eller mindre meningslöst att lära
ut teoretiska verktyg till eleven om eleven inte har grundläggande förståelse för harmonik:
For whenever the pupil has the means to do it himself, he will understand it so much better,
just by doing it, than he could by analysis – that is, he will understand the harmonic aspect of
music. The balanced relation of motives to harmony, rhythmic elaboration, in short, what
really petrains to composition, if it indeed can be explained at all, does not belong in a harmony
course. The pupil is again shown what is unessential! And I cannot understand how he is ever
6

Den översättning jag har utgått från är den tredje upplagan från år 1978.
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to grasp the essential if the unessential is always given first place in his study. (Schoenberg, s.
16)

Eleven behöver få lära sig ett ämne i rätt ordning. Lärarens uppgift är att ge rätt verktyg vid rätt
tidpunkt samt att eleven får lära sig själv genom att få prova själv. I citatet finns intressanta
paralleller både till Dewey och Vygotskij.
Ron Gorow har skrivit boken Hearing and Writing Music – Professional Training for Today’s
Musician (2000), och ger i denna bok sina egna tips på hur man plankar musik. Gorow använder
något av ett säljande språk, han förespråkar självklart sina metoder, men mycket av det han
skriver är intressant att fundera kring och prova i gehörsundervisning. Gorow förklarar varför
man bör lära sig plankningsfärdigheter:
Ultimately, your technique for hearing and writing music will reach a state of subconcious
flow, as did your ability to read and write words. First, you learned each letter, then each word;
now you read and write groups of words. When you have mastered each element, you’ll
pervceive music as flowing seamlessly in time. (s. 6)

Musik är ett språk och plankning av musik kan jämföras med diktering av tal på ett visst plan.
I grundskolan lär vi oss att skriva ner talat språk, att läsa upp det vi skrivit och bearbeta texten
– på så vis lär vi oss sambanden mellan tal, skrift och läsning. På liknande sätt kan vi lära oss
musik och gehörslära; vi lyssnar in musiken, vi noterar den, vi spelar upp resultatet och
bearbetar det som behöver ändras. Eleven behöver enligt Gorow, först lära sig de små
beståndsdelarna i musiken såsom tonerna och grundläggande rytmik för att sedan kunna
komponera och planka musik. Citatet överensstämmer med Herbst version av Blooms taxonomi
(tabell 1). Gorow ger förslag på två färdigheter musiker behöver träna upp för att förbättra
gehöret och förmågan att komponera (min översättning):
• Aktivt lyssnande7 – att veta vad man hör vid varje tillfälle.
• Förmågan att återskapa vad man hör eller tänker8 – spontant med ett instrument eller
sin röst, eller med hjälp av notation.
Gorow förklarar aktivt lyssnande:
Most sounds that enter your ears are unconscious. You can develop a conscious awareness of
external sounds and use those to practice identifying intevals, rhytms and timbre. There is
always something new to discover, for there are sounds happening all around you. (s. 16)

Han fortsätter med olika övningar om hur man kan öva upp sitt aktiva lyssnande genom att hitta
en lugn och tyst plats, slappna av och sedan koncentrera på ett ljud som finns i omgivningen:
ventilation, vindar, djurläten etcetera. Han utvecklar övningarna med att lyssna efter
musikaliska intervall i omgivningen, exempelvis biltutor, ringklockor. Sedan ska man försöka
återskapa dessa ljud och intervall med ett instrument eller sin röst för att träna upp gehöret. I
7
8

”Active listening” (Gorow, R. 2000, s. 14)
”The ability to re-create what you are hearing or thinking” (Gorow, R. 2000, s. 14)
10

André Törnfeldt
Hur man plankar lagligt

boken återkommer hans förslag på att sjunga olika intervall för att lära sig känna intervallet i
kroppen, för att det så småningom ska bli enklare att höra och identifiera dessa (Gorow, 2000).

2. 4 Gehörs- och musiklära i gymnasieskolan
Förutom de vanliga kärnämnena är GeMu (Gehörs- och musiklära) ett obligatoriskt ämne för
alla musikerelever, oavsett vilken inriktning. Att undervisa gehör är unikt på många sätt. Ämnet
används till att ge olika verktyg för hur man utvecklar sitt gehör. Det är här musikläran eller
musikteorin kommer in i bilden, som sätter definitioner och namn på toner, rytmer, harmonik,
funktioner och alla övriga musikaliska begrepp. Det är mer eller mindre ett oändligt ämne och
som är lika användbart för en klassisk violinist som för en popsångare. Ett vanligt upplägg av
ämnet är att eleverna får börja med att lära sig det mest väsentliga:
• tonernas namn och vart dessa ligger på pianots tangenter,
• notsystemet och hur man noterar rytmik, tonhöjd, ackord m.m.,
• oktavnamn, det vill säga inom vilket register en ton befinner sig inom (exempelvis
ettstrukna c, stora F, kontra-G etcetera.) och vart de noteras i notsystemet,
• enklare rytmik bestående av helnoter, halvnoter, fjärdedelar, åttondelar och
sextondelar, och en mängd kombinationer av dessa,
• tre- och fyrklanger – ackord och ackordföljder, med andra ord harmonik (Skolverket,
2018).
Anledningen till att man använder pianot eller klaviaturen som ett verktyg är för att det är
överskådligt att se vilka toner man själv eller någon annan spelar, samt att vem som helst kan
spela det utan att egentligen kunna spela piano 9 . Eleverna får oftast en mängd olika
gehörsövningar som går ut på att lyssna in rytmer och notera dessa på notpapper, eller höra ett
ackord och anteckna vilken färgning ackordet har (exempelvis dur eller moll samt om det finns
en eller flera tillagda toner som skapar en viss karaktär i klangen). Dessa övningar kan man
säga är enklare plankningsövningar – att man med sitt gehör noterar det man hör. Ju mer man
tränar på detta, desto mer förstår man sambandet mellan det klingande och det noterande –
ungefär som hur vårt språk låter och hur våra ord stavas. Dessutom övar man på notläsning, då
man i huvudet försöker återge rytmiken och tonhöjden medan man skriver.
Gehör och plankning går hand i hand. Gehöret används även när man musicerar, exempelvis
att man som musiker hör att man har rätt intonation med andra musiker (men även sig själv),
det vill säga att man inte spelar ”falskt”. Plankning däremot är en process som förekommer i
efterhand, när man har hört musiken. Gehöret används för att efterlikna det man hör, och det är
själva ”härmandet” som blir plankningen.

9

Till skillnad från exempelvis ett blåsinstrument som kräver flera timmars övning för nybörjare att kunna spela
en ton.
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3 Metod
3. 1 Screeningtest och slutprov
För att få reda på elevernas förkunskaper under detta arbete valde jag att konstruera ett
screeningtest. Idén fick jag av min handledare som har använt screeningtest på elever i årskurs
1 i början av deras första termin. Detta test består av tre olika avsnitt som dels mäter elevens
förkunskaper inom musiklära, dels mäter elevens gehör. Under mitten av höstterminen får
eleverna göra om samma test. Då har de hunnit gå igenom de delar som ingår i screeningtestet
under lektionerna. Denna gång får de betyg i provet. De får även se sin individuella utveckling
genom att få tillbaka resultatet av första provet. Återanvändningen av screeningtestet var bra i
detta sammanhang för att direkt kunna se varje elevs framsteg. Det blir också tydligt vilka
moment eleven kan och inte kan och på så vis vet handledaren hur hen kan hjälpa varje elev.
Jag bestämde under arbetsprocessen att inte låta eleverna göra om mitt screeningtest igen (vilket
var min tanke från början). Jag konstruerade istället ett slutprov som mäter elevernas kunskaper
detaljerat, genom att göra olika uppgifter som fokuserar på olika instrument/stämmor i taget
samt en fullständig plankningsuppgift med flera stämmor. På så vis kunde vi se om eleven hade
lättare för exempelvis harmonik än rytmik. Jag vill poängtera att screeningtestet är svårare än
slutprovet. Detta gör att det inte riktigt går att jämföra elevernas resultat på ett rättvist sätt. Det
screeningtestet bekräftade var att majoriteten av eleverna var ovana med notation. Mycket av
undervisningen gick istället ut på att förklara notation av instrumentstämmor. På grund av den
korta tiden jag hade blir det också svårt att säga om elevernas gehör utvecklades under
lektionsserien. Slutprovet kan däremot visa om eleverna har förbättrats i notationsskrivning
mellan de två testerna. Mina mätpunkter blir en form av kvalitativa data, där jag vill se vad
varje elev har fått ut av min undervisning samt mina övningsuppgifter.

3. 2 Deltagande klasser och elever
Under min sista VFU-period, höstterminen 2018 har jag följt min VFU-handledares lektioner i
kursen GeMu. Två klasser i årskurs 2 med singer/songwriting-inriktning har tagit del av min
undervisning om plankning av musik. De deltagande eleverna är mellan 16 till 17 år gamla.
Den ena klassen som jag valt att kalla klass A hade totalt femton elever. Utav dessa femton
gjorde fem av dem båda testerna (screeningtest och slutprov). Den andra klassen som jag kallar
klass B bestod av fjorton elever. Av dessa fjorton gjorde nio av dem båda testerna.
Båda klasserna hade fem lektioner vardera, varav deras sista bestod av slutprovet. Lektion 1 till
4 beskrivs i större detalj i 4 Arbetsprocessen. I 5 Resultat har jag gett varje elev en förkortning
i form av en bokstav och en siffra, exempelvis A2 (klass A elev 2) eller B5 (klass B elev 5).
Kanske det är något sterila förkortningar, men jag gör det dels för elevernas anonymitet, dels
för att det blir lättare att jämföra olika elevers resultat i tabellerna.
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3. 2. 1 Screeningtest – So You Think You Can Plank?
Mitt screeningtest So You Think You Can Plank?10 gick ut på att planka fyra olika instrumentala
stämmor bestående av piano, elbas, trummor och klarinett. Klarinetten har en melodisk roll och
de övriga instrumenten har olika ackompanjerande roller. Elbasen spelar en relativt lätt stämma,
pianot lägger enkla ackord med olika rytmer, och trummorna spelar ett typiskt popkomp.
Eleverna fick 30 minuter att försöka planka så mycket de kunde inom tiden. Testet var
konstruerat på så sätt att man inte skulle hinna med att planka allt. Anledningen till detta var att
jag ville se i vilken ordning eleverna valde att planka, exempelvis om de plankade en stämma i
taget eller valde att planka flera stämmor på en och samma gång, det vill säga takt för takt. De
fick använda sina iPads och midi-klaviatur som verktyg under testet. Jag samlade in elevernas
resultat och kunde därmed se vad de behövde få lära sig och öva på. Det blev tydligt att de flesta
var ovana med att notation, snarare än att de hade svårt att höra vad som spelades, då många
elever exempelvis skrev klarinettens meloditoner rätt men rytmiskt fel. Jag valde då under
lektionsseriens gång skapa olika övningsuppgifter till varje lektion.

Bild 1 – Screeningtest: So You Think You Can Plank?11
3. 2. 2 Slutprov – Plankan och tre småuppgifter

10

Länk till ljudfil: https://www.youtube.com/watch?v=XiiZCaBWmD0

11

Partituret är klingande (Score in C), klarinettstämman är alltså inte transponerad i Bess.
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Den första uppgiften i slutprovet var den fullständiga plankningsuppgiften, som jag kallade
Plankan 12 och påminner om screeningtestet So You Think You Can Plank?, men förkortat.
Provet går ut på att planka fyra olika instrumentala stämmor. Saxofonstämman har en melodisk
roll, likt klarinettstämman i screeningtestet. Pianostämman har endast ackordbeteckning som
ska fyllas i. Elbasstämman är enkel rytmiskt och melodiskt. Trumstämman består av ett enkelt
komp, samt att hi-hat var redan utskriven. Saxofon- och basstämman hade sina första toner
utskrivna. Detta prov fick eleverna göra i 30 minuter och denna gång hade eleverna tid på sig
att fullända uppgiften. Screeningtestet och slutprovet blev mina mätpunkter för att jämföra om
eleverna hade lärt sig något om noterad plankning (eller om resultatet var oförändrat). Uppgift
två till fyra fick eleverna välja att göra i valfri ordning under 30 minuter.

Bild 2 – Första uppgiften av slutprovet: Plankan
Den andra uppgiften gick ut på att höra rätt trumkomp ur låten Otherside (1999) av Red Hot
Chili Peppers. Eleven fick höra en av verserna ur låten och välja rätt svarsalternativ. Rätt svar
är exempel 2.

Bild 3 – Tre exempel på trumkomp. Exempel 2 är trumkompet ur versen i låten Otherside.
Den tredje uppgiften handlade om att höra rätt rytmik i basstämman ur låten All Star (1999) av
Smash Mouth. Eleven fick lyssna på första versen på låten och välja rätt svarsalternativ. Rätt
svar är exempel 1.

12

Länk till ljudfil: https://www.youtube.com/watch?v=XiiZCaBWmD0
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Bild 4 – Exempel på baskomp. Det första exemplet är baskompet i versen ur låten All Star.
Den fjärde uppgiften gick ut på att planka rätt ackordföljd ur låten If I Were a Boy (2008) av
Beyoncé. Eleven fick höra första refrängen ur låten och anteckna ackordbeteckningarna. Eleven
får även använda midi-klaviatur och ett sequencerprogram som verktyg. De rätta svaren i
ackordföljden är: Diss-moll, B, Fiss och Ciss (eller Ess-moll, Cess, Gess och Dess, då det funkar
att analysera denna låt antingen i tonarten Diss-moll eller Ess-moll).

3. 3 Övriga uppgifter
3. 3. 1 Övningsuppgifter
Efter mina genomgångar har eleverna fått olika övningsuppgifter som går ut på att planka
enskilda instrumentala stämmor inom popmusiken. Jag har använt verkliga låtar och egna
ljudexempel. Dessa övningar förklaras i större detalj under 4 Arbetsprocessen.
3. 3. 2 Lay All Your Love on Me – ABBA
Lay All Your Love on Me är en låt av ABBA från 1980 (se bilaga i 9. Appendix). Denna låt har
jag använt som ett plankningsexempel under tidigare VFU och under detta arbete. Jag valde att
utgå från refrängen ur denna låt för att den är enkel och komplex på samma gång. Refrängen är
kort, formdelens längd är åtta takter. Sångmelodin i refrängen består endast av fem toner; D, E,
F, G och A – de fem första tonerna i D-molls skala (tonerna inom parantes); Don’t (F) go (E)
was- (D) ting (E) your (F) e- (G) mo- (F) tions (E), lay (F) all (G) your (A) love (G) on (G) me
(F). Sångmelodin är således enkel då den följer tonarten, men den är också rytmiskt enkel.
Elbasen spelar samma rytm: ”pumpande” åttondelar genom hela refrängen. Även trummorna
spelar samma komp genom hela refrängen. Synthen spelar enkla ackord som passar ihop med
melodistämmans toner. Elgitarrens stämma som i sig självt också är enkel skapar, i mitt tycke,
låtens unika karaktär med sitt upprepande rytmiska motiv, stämman innehåller inga ackord.
Men komplexiteten framkommer när man lägger ihop samtliga stämmor. Nu har jag dessutom
bara skrapat låten på ytan genom att förklara det man faktiskt med säkerhet kan notera, det vill
säga rytmik, tonhöjd och (någorlunda) instrumentation. Av denna anledning vill jag under detta
arbete undervisa om hur man kan planka denna låt och om det kunde ge resultat i elevernas
gehörsutveckling. Under de första genomgångarna med klasserna gick vi igenom ett instrument
i taget för varje lektion och vi plankade gemensamt i klassen. Under dessa genomgångar gav
jag mina förslag på vad man bör lyssna efter när man plankar ett visst instrument och även i
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vilken ordning jag rekommenderar att göra det på. Instrumentsättningen är (förutom sången):
synth, elgitarr, elbas och trummor.
3. 3. 3 Loggbok
Under arbetsprocessen har jag fört loggbok där jag har reflekterat över mitt upplägg och hur jag
behövde ändra min planering av olika anledningar. Jag har också fört en kontinuerlig diskussion
med min handledare under arbetsprocessen, vi har bollat idéer till varandra vilket har varit
värdefullt för mig själv och för utvecklingen av detta arbete.

3. 4 Analys
Jag har analyserat elevernas resultat från So You Think You Can Plank? samt Plankan. Jag har
jämfört varje elevs individuella utveckling utifrån hur mycket de har plankat och om de har
plankat rätt eller fel. I 5 Resultat finns tabeller över varje elev samt de båda klasserna där jag
visar statistiskt vilka ändringar som har skett mellan de två mätpunkterna.
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4 Arbetsprocessen – Lektionsserien om hur man plankar lagligt
I denna del förklaras hur min lektionsserie har sett ut, lektion för lektion, och hur arbetet under
och mellan lektionerna utvecklades. Jag använde olika metoder i de olika klasserna men stoffet
av min undervisning har varit densamma för båda. I beskrivningen har jag utgått från mina
loggboksanteckningar.

4. 1 Klass A
4. 1. 1 Lektion 1
Eleverna fick börja med screeningtestet i 30 minuter. De fick använda sig av midi-klaviatur och
programmet Logic Pro13 för att planka. Alla eleverna hade börjat planka att melodistämman
(klarinetten), endast några enstaka hade även försökt ta ut ackorden och notera på pianot. Ingen
hade tagit ut elbasstämman eller trummorna. Jag frågade också klassen om någon hade plankat
förut, vilket ingen hade gjort.
Efteråt hade jag undervisning om hur man kan planka trummor och jag visade hur trumnotation
oftast ser ut. Vi lyssnade igenom Lay All Your Love on Me och jag bad dem om att lyssna på
baskaggen i trummorna. En elev gav korrekt svar direkt efter, att trummorna har ett typisk
”disco-komp” med baskaggen på varje slag i takten. Vi lyssnade igen och fokuserade på
virveltrumman. En annan elev sa att virvelslagen kom på vartannat slag, det vill säga på slag 2
och 4 i takten, vilket var rätt. Sedan lyssnade vi en sista gång och jag ville då att de skulle
fokusera på slagen i hi-hat och cymbaler. Det var lite oklart. Några hörde bara hi-hat på vissa
slag i takten. En elev som är trummis sa att hi-hat spelas på alla åttondelar, vilket är rätt.

Bild 5 – Trumnotation ur Lay All Your Love on Me
4. 1. 2 Lektion 2
Jag började lektionen med en genomgång om elbasen i Lay All Your Love on Me. Eleverna hade
svårt att höra basfrekvenserna och flera hade svårt att förstå hur man ens ska hitta bastonerna.
Min handledare gav mig hjälp att förklara men de hade fortfarande svårigheter. Det blev en
ögonöppnare för oss båda om att eleverna hade svårt att höra grundtonerna i ackorden. Vi
diskuterade om att jag ska skapa övningsuppgifter till eleverna, just för att träna in att lyssna på
basstämmorna.

13

Logic Pro är ett sequencerprogram för Mac som används för att spela in musik.
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Bild 6 – Elbasnotation ur Lay All Your Love on Me
4. 1. 3 Lektion 3
Eleverna fick börja med att göra plankningsövningarna av trumset som jag konstruerade. De
gjorde övningarna i 30 minuter (se bild 7 och 8).

Bild 7 – Ett exempel ur plankningsuppgifterna av trumset.

Bild 8 – Plankningsuppgift av trumset, facit.
Efter övningarna hade jag undervisning. Jag skippade Lay All Your Love on Me och gav istället
en annan uppgift till eleverna. De fick i uppgift att planka ackordföljden i refrängen ur en eller
flera av dessa tre låtar:
• Cheap Thrills (2016) av Sia.
• These Days (2018) av Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore och Dan Caplen.
• Roads (2018) av Vargas & Lagola.
Alla låtarna har olika ackordföljder i olika ”svårighetsgrader”, men gemensamt är att
ackordföljderna upprepas i både verserna och refrängerna (förutom Roads som har något
annorlunda ackordföljd i refrängen jämfört med versen). Eleverna hade inga som helst problem
att hitta rätt ackord och rätt ackordföljd.
4. 1. 4 Lektion 4
Jag startade lektionen med att förklara synkoper för klassen och utgick från För kärlekens skull.
Eleverna fick ett övningspapper med låten. Jag gav exempel på tavlan hur synkoper ofta noteras.
Jag och min handledare förklarade också vikten av att underdela när man räknar ut rytmiken i
det man plankar. Min handledare tog ett annat låtexempel och noterade en fras ur sångmelodin,
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där synkoper ingick. Eleverna är ovana med att underdela och det är definitivt nyttigt att träna
på. Det är ännu viktigare som utövande musiker att höra ”slagen mellan slagen”, för att
spela/sjunga rytmiskt ”tajt”. Eleverna satt sedan och gjorde synkopövningen resten av
lektionen.

Bild 9 – Refrängmelodin och synkoperna ur För kärlekens skull.

4. 2 Klass B
4. 2. 1 Lektion 1
Då jag glömde ta med mitt material till denna lektion fick jag improvisera lite. Eleverna gjorde
inte screeningtestet. Jag hade istället en genomgång om att planka trummor och visade
notationspraxis för trummorna. Även dessa elever hade inga problem med att höra rytmiken i
trummorna ur Lay All Your Love on Me. Sen gjorde jag även en snabb genomgång av elbasen.
Det var däremot inte lika självklart för dem att höra vad den spelar.
4. 2. 2 Lektion 2
Eleverna fick börja med screeningtestet i 30 minuter. Jag hade sedan en mer detaljerad
genomgång om att planka elbasen. Denna gång testade jag eleverna genom att låta dem hitta
och sjunga grundtonerna i olika ackord som jag spelade på piano. Jag spelade även typiska
popackordföljder och efter en stund sjöng de flesta rätt toner. Många har en tendens att sjunga
topptonen eller annan ackordston. Vi lyssnade på Lay All Your Love on Me ett flertal gånger.
Efter att vi hade plankat ungefär hälften av basstämman sjöng en elev resten av basstämman
korrekt.
4. 2. 3 Lektion 3
Eleverna fick börja med att göra mina övningar på att planka trumstämmor. De jobbade i 30
minuter med uppgifterna. Jag frågade klassen vad de ansåg om övningarna och de flesta sa att
det var svårt men bra.
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Efteråt började jag förklara hur man kan planka melodin ur Lay All Your Love on Me utifrån
bastonerna vi noterade förra lektionen. Jag ville förklara hur man ta reda på ackorden genom
bastonerna, melodin och tonarten. Men här fick jag problem. Eleverna hängde inte riktigt med
i mitt resonemang. Jag skrev upp de ackord som ingår i D-molls skala (då låten går i D-moll)
från varje tonsteg och försökte förklara att vi med hjälp av dessa ackord kan hitta ”pusselbitar”
med basens toner och melodins toner. Tyvärr hängde de inte riktigt med på vad jag var ute efter.
Jag visste inte här riktigt hur jag skulle fortsätta och jag kände att det var bäst att avsluta
lektionen.
4. 2. 4 Lektion 4
Eleverna fick göra uppgiften som nämns i 4. 1. 3 Lektion 3, att ta ut harmoniken ur tre moderna
poplåtar. Precis som klass A har denna grupp inga större problem med att hitta rätt ackord till
enklare poplåtar. En elev hörde till och med att ett ackord ur Cheap Thrills har tersen i basen.
Efteråt hade jag en kortare genomgång om hur man upptäcker och noterar synkoper. Vi lyssnade
på Ted Gärdestads För kärlekens skull. Denna klass fick ingen övningsuppgift, jag noterade
istället början av versen med enbart rytmer på tavlan och förklarade hur man måste underdela
varje slag för att hitta synkoperna. Eleverna fick sedan sitta några minuter med att försöka ta ut
rytmen i refrängen.
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5 Resultat
5. 1 Totalpoäng
För att få en rättvis jämförelse mellan de två proven har jag valt att jämföra elevernas plankning
av melodistämman och basstämman i de två första takterna i So You Think You Can Plank? samt
melodistämman och basstämman i hela Plankan, som är två takter lång. Dessa stämmor hade
samma utgångspunkt i båda proven. Jag har endast tagit med de fjorton elever som gjorde båda
proven för att kunna jämföra och utvärdera resultaten. För att mäta skillnaderna i elevernas
resultat har jag gett ett poäng för rätt angiven tonhöjd och rytm samt ett halvt poäng för rätt
rytmik men felaktig tonhöjd, och vice versa. I So You Think You Can Plank? kunde man i detta
sammanhang få totalt 17 poäng: sju poäng inom melodistämman och tio poäng inom
basstämman. I Plankan kunde man få totalt fjorton poäng: tio poäng inom melodistämman och
fyra poäng inom basstämman. I Plankan är melodistämman rytmiskt svårare än melodistämman
i So You Think You Can Plank?, medan basstämman i den senare är mer rytmiskt avancerad än
basstämman i Plankan. Efter poängsättningen har jag räknat ut varje resultat med procentvärde
där 100% innebär full poäng inom vardera prov. Symbolen ”-” betyder att eleven inte har angett
något svar. I tabell 4 kan man se differenserna i resultaten från eleverna i båda klasserna mellan
de två proven.
So You Think You Can Plankan (14 poäng)
Plank? (17 poäng)

Poäng & procent
Poäng
Elev A1
Elev A2
3,5
Elev A3
3,5
Elev A4
3,5
Elev A5
0,5
Elev B1
3,5
Elev B2
Elev B3
3
Elev B4
8
Elev B5
7,5
Elev B6
7
Elev B7
Elev B8
6
Elev B9
5,5
Tabell 4 – Poängen från klasserna

Procent
21%
21%
21%
3%
21%
18%
47%
44%
41%
35%
32%

Poäng
10,5
9
13
6,5
10
7
14
11
12,5
11,5
7
4,5
-

Procent
75%
64%
93%
46%
71%
50%
100%
79%
89%
82%
50%
32%
-

Tabell 4 ger en bild av att majoriteten av klassen ökade sina resultat. Detta är givetvis svårt att
bevisa. Likheterna mellan proven är:
• de har samma tonart (C-dur),
• de har samma taktart, 4/4 (fyra fjärdedelstakt),
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•
•
•
•

de har nästan samma tempo,
de har liknande instrumentsättning,
melodistämmorna är melodiskt och rytmiskt lika och
båda melodistämmorna har första tonen angiven.

Basstämmorna är däremot rytmisk olika varandra, So You Think You Can Plank? innehåller mer
rytmik. Första bastonen är angiven i Plankan, vilket den inte är i So You Think You Can Plank?.
Flera av eleverna fokuserade på att få till melodistämman i So You Think You Can Plank? och
av denna anledning är det också svårt att ge en rättvis bedömning. Man bör ta procentstatistiken
med en nypa salt eftersom det skiljer tre poäng mellan proven. Man kan se i tabell 4 att elev B6
fick 7 poäng i So You Think You Can Plank? vilket motsvarar 41%, medan elev B7 fick 7 poäng
i Plankan vilket motsvarar 50%.

5. 2 Individuella resultat
I So You Think You Can Plank? kunde man få totalt 134 poäng och i Plankan kunde man få
totalt 26 poäng. Som tidigare nämnts var det nästintill omöjligt att få full pott på So You Think
You Can Plank? under tiden eleverna hade på sig att planka. I dessa två uppgifter gav jag
eleverna 1 poäng för rätt tonhöjd och rytm, och 0,5 poäng för rätt tonhöjd men fel rytm och vice
versa. I följande tabeller innebär kolumnen ”melodi” klarinettstämman i So You Think You Can
Plank? samt saxofonstämman i Plankan. Observera att pianostämman i Plankan endast
innehåller ackordbeteckningar och ingen angiven rytmik. Trumstämman har redan hi-hat
utskriven, poäng ges endast till baskagge och virveltrumman. I tabell 5 nedan står poängen för
varje stämma samt totalsumman för båda proven.
Stämma
Poäng – So You Think You Can Plank?
Melodi
16
Piano
36 (varav 13 poäng för ackordbeteckningar)
Bas
25
Trummor
57 (varav 33 poäng i hi-hat)
Totalsumma 134
Tabell 5 – Poäng per stämma i båda proven.

Poäng - Plankan
10
4 (endast ackordbeteckningar)
4
8 (ingen hi-hat)
26

För att bilda en tydligare uppfattning om elevernas individuella resultat har jag jämfört hur
många rätt de gjorde i plankningen av rytmik och tonhöjd i So You Think You Can Plank? och
Plankan i den längd de hann göra testerna. Exempelvis om en elev endast hunnit planka två
takter av rytmiken i melodistämman i So You Think You Can Plank?, jämför jag hur många
procentenheter eleven svarade rätt inom dessa två takter. I rutorna ”korrekt rytmik” står antalet
rätta procentenheter eleven plankade rytmiskt inom antalet takter, och i rutorna ”korrekt
tonföljd/ackord” står antalet rätta procentenheter av meloditoner/ackordföljd eleven angav (i
trumstämman innebär vilken ordning eleven har noterat de olika trummorna). Det betyder att
eleven kan ha svarat rätt rytmiskt, men fel i melodin, eller tvärtom. Under varje tabell ger jag
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en kortare kommentar om elevens resultat. Symbolen ”-” innebär att eleven inte har angivit
något svar. I tabell 5 nedan står antalet poäng för varje stämma i båda proven.
5. 2. 1 Elev A1
Elev A1 ökade sitt resultat. Svårt dock att avgöra om hen valde att inte svara på So You Think
You Can Plank? eller om hen inte visste hur hen skulle gå tillväga. I tabell 6 står resultaten.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
Piano
Bas
Trummor Tabell 6 – Elev A1

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

-

-

2/2
1,5/2
1,5/2
2/2

70%

100%
66,6%
0%
100%

100%
88%

So You Think You Can Plank?: Elev A1 angav inga svar på detta test.
Plankan: Elev A1 svarade nästan fullt på detta test. Eleven noterade inte synkopen i
melodistämman vilket blev rytmiskt fel, dock var tonföljden rätt angiven. Pianostämman
saknade ett ackord (av fyra) varav det sista var felaktigt. Elbasen hade rätt rytmik men fel
tonhöjd. Trumstämman sakande en åttondelspaus i första takten samt innehöll fel notvärde på
slag tre i samma takt.
5. 2. 2 Elev A2
Elev A2 ökade sitt resultat. Eleven gjorde en förbättring i rytmiken vilket man kan se i
melodistämman samt i bas i tabell 7 nedan. Eleven hade bra gehör gällande tonföljden i båda
proven.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6 (1/6)
Piano
Bas
Trummor Tabell 7 – Elev A2

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

0%
-

94%
-

2/2
2/2
2/2
2/2

20%

100%
100%
100%
100%
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So You Think You Can Plank?: Elev A2 hade endast en ton fel i melodistämman. Eleven hade
angett tonföljden i helnoter inom första takten vilket är rytmiskt fel.
Plankan: Eleven visade prov på bra gehör då alla tonföljder och ackord var helt korrekta.
Däremot var det småfel i rytmiken i stämmorna, exempelvis hade eleven blandat ihop
sextondelar med åttondelar.
5. 2. 3 Elev A3
Elev A3 ökade sitt resultat. Melodistämmans rytmik i Plankan blev tydligt bättre än rytmiken i
So You Think You Can Plank? Elev A3 hade inga problem med att höra korrekt tonföljd i dessa
stämmor i båda plankningsuppgifterna, resultaten syns nedan i tabell 8.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6
Piano
Bas
0,5/6
Trummor Tabell 8 – Elev A3

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

38%
0%
-

100%
100%
-

2/2
2/2
2/2
2/2

100%

100%
100%
0%
75%

50%
88%

So You Think You Can Plank?: Elev A3 hade ej fullbordat rytmiken i melodistämman. Den
första tonen var dubbelt så lång, men de sex efterkommande toner hade rätt rytmik, dock på fel
slag i takten, vilket jag gav godkänt för. Basstämmans första ton var noterad, men även den var
dubbelt så lång.
Plankan: Eleven gjorde bra ifrån sig på melodistämman och pianots ackord. Elbasstämman
skulle haft korrekt tonföljd om eleven inte hade blandat ihop g-klav med f-klav, vilket jag
misstänker hen har gjort. I trumstämman hörde eleven några slag som ej fanns med.
5. 2. 4 Elev A4
Elev A4 ökade sitt resultat. Melodistämman i Plankan hade blivit mer rytmiskt korrekt om
eleven hade skrivit ut rytmiken på rätt slag i takterna (mer förklaring under tabellen). Eleven
hade inga problem med att höra korrekt tonföljd i melodistämmorna, resultaten står nedan i
tabell 9.
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So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6 (4/6)
Piano
Bas
Trummor Tabell 9 – Elev A4

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

81%
-

100%
-

2/2 (1/2)
2/2
2/2 (1/2)
2/2

10%

100%
100%
25%
44%

0%
50%

So You Think You Can Plank?: Elev A4 skrev en ton för mycket i melodistämmans första takt,
vilket då skulle bli en 5/4-takt istället för en 4/4-takt. Rytmiskt var stämman nästan korrekt.
Tonföljden var också korrekt, dock hade eleven skrivit en av fraserna en oktav för lågt. Dock
gav jag godkänt för det.
Plankan: Eleven hade även här fyllt i hela melodistämmans tonföljd i första takten, vilket
innebar att endast en ton blev rytmiskt korrekt. Samma sak händer i elbasen, då eleven noterat
hela stämman i första takten. I trumstämman hade eleven endast noterat baskaggen och ingen
virveltrumma. Rytmiken var fel på några ställen.
5. 2. 5 Elev A5
Elev A5 fick ingen förändring i sina resultat. Resultaten syns nedan i tabell 10.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
1/6
Piano
Bas
Trummor Tabell 10 – Elev A5

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

0%
-

50%
-

0,5/2
-

-

100%
-

-

So You Think You Can Plank?: Eleven angav endast melodistämmans andra ton korrekt, men
fel rytmiskt.
Plankan: Eleven skrev första ackordet i pianot korrekt.
5. 2. 6 Elev B1
Elev B1 ökade sitt resultat. I tabell 11 nedan syns att elevens rytmiska plankning blev bättre i
Plankan, medan tonföljden var inga svårigheter från början.
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So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6 (1/6)
Piano
Bas
Trummor Tabell 11 – Elev B1

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

0%
-

100%
-

2/2
2/2
2/2
2/2

40%

100%
75%
100%
100%

0%
100%

So You Think You Can Plank?: Elev B1 hade gjort på liknande sätt som elev A2 på
melodistämman, genom att skriva tonföljden i helnoter. Dock hade eleven noterat hela
melodistämmans tonföljd enbart i första takten (därav parentesen).
Plankan: I hela provet har elev B1 endast använt fjärdedelar som rytmik i melodi- och
elbasstämman. Eleven visade prov på bra tonhöjdsgehör, med endast ett fel ackord i pianot.
5. 2. 7 Elev B2
Elev B2 ökade sitt resultat. Från att inte plankat någonting i So You Think You Can Plank? till
att notera korrekt tonföljd i melodistämman i Plankan är ett stort steg i plankningsutvecklingen.
Resultaten syns nedan i tabell 12.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
Piano
Bas
Trummor Tabell 12 – Elev B2

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

-

-

2/2
2/2
-

40%

100%
50%
-

-

So You Think You Can Plank?: Elev B2 angav inga svar på provet.
Plankan: Eleven har skrivit korrekt tonföljd i melodistämman, dock har eleven glömt att
använda balkar för att skapa åttondelar. Tonerna är i rätt takter men rytmiken blir fel på
åttondelarna. I pianostämman har eleven skrivit tre av fyra ackord, varav två var rätt. Första
ackordet som är ett C-dur hade hen istället skrivit ett A-moll, vilket är ”besläktat” med C-dur,
så eleven var inne på rätt spår.
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5. 2. 8 Elev B3
Elev B3 ökade sitt resultat. Eleven gjorde starkast ifrån sig av alla elever på båda
plankningsuppgifterna. Resultaten syns nedan i tabell 13.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
Piano
1/6
Bas
0,5/6
Trummor 6/6
Tabell 13 – Elev B3

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

100%
100%
28%

100%
100%
100%

2/2
2/2
2/2
2/2

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

So You Think You Can Plank?: Intressant att se att elev B3 valde att göra plankningen i en annan
ordning än övriga elever. Trumstämman skulle varit korrekt noterad om eleven hade använt
åttondelsbalkar, eftersom hen har fyllt i nothuvudena på ”rätt” ställe i varje takt. Denna elev har
varit noggrann med att skriva i både ackordsbeteckning samt notationen i pianostämman, vilket
egentligen inte var nödvändigt, men visar på bra gehör. Första rytmiken och tonhöjden i
basstämman var också korrekta.
Plankan: Eleven gjorde alla rätt! Hen hade till och med balkat korrekt i melodistämmans synkop
i andra takten, vilket skapar en tydligare rytmik i notbilden.
5. 2. 9 Elev B4
Elev B4 fick relativt likvärdiga resultat. Eleven förbättrade sina plankningar av elbasstämmorna
i tonföljd. Resultaten syns i tabell 14 nedan.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
3/6
Piano
2/6
Bas
0,5/6
Trummor 2/6
Tabell 14 – Elev B4

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

71%
100%
75%
100%

100%
75%
0%
100%

2/2
2/2
2/2
2/2

60%

90%
50%
(100%)
100%

25%
100%

So You Think You Can Plank?: Elev B4 valde att planka takt för takt istället för stämma för
stämma. Hen hade likt elev B3 varit noggrann med notationen i pianostämman men inte skrivit
ut alla ackordbeteckningar. Melodistämman var på god väg att bli helt korrekt rytmiskt, men
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eleven skrev åttondelsrytmik istället för fjärdedelsrytmik på slutet av andra takten. Eleven hade
lyckats bra med trumstämman vars åttondelsbalkar var korrekta.
Plankan: Melodistämman hade blivit rytmiskt korrekt om eleven hade skrivit med de sista
notskaften på de sista nothuvudena. Jag misstänker att hen inte hann göra denna detalj.
Basstämman har rätt tonföljd, dock har eleven skrivit med två toner på slutet av stämman som
inte förekommer (därav parentesen). I pianostämman har elev skrivit D-moll där det ska vara
F-dur. Dessa ackord är besläktade med varandra så hen hörde nästan rätt.
5. 2. 10 Elev B5
Elev B5 fick likvärdiga resultat. Eleven hade inga problem med att planka korrekt tonföljd i
båda plankningsuppgifterna. Resultaten står nedan i tabell 15.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6
Piano
1/6
Bas
0,5/6
Trummor Tabell 15 – Elev B5

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

88%
100%
0%
-

100%
100%
100%
-

2/2
2/2
2/2
2/2

80%

100%
100%
75%
100%

75%
100%

So You Think You Can Plank?: Elev B5 har plankat melodistämmans tonföljd korrekt med
nästan rätt rytmik. Melodin slutar på korrekt ställe, men eleven hade rytmiserat fel i tredje
takten. Pianostämman var snyggt noterad i första takten. Elbasens första ton har rätt tonhöjd
men är för rytmiskt lång,
Plankan: Samtliga stämmor har nästan korrekta tonföljder och ackord. Det enda felet eleven
gjorde var elbasens sista ton, hen hade noterat ett B istället för ett G, men som hade fungerat då
tonen ingår i ackordet. Melodistämman hade blivit rytmiskt korrekt om eleven hade noterat
synkopen i andra takten rätt, nu står det istället en punkterad åttondelsnot vilket blir rytmiskt
fel. I basstämman där eleven noterat ett B istället för ett G, hade eleven även ändrat rytmiken
till två fjärdedelar istället för en halvnot.
5. 2. 11 Elev B6
Elev B6 ökade sitt resultat. Denna elev var den enda som plankade alla ackord i pianostämman
i So You Think You Can Plank? Resultaten syns i tabell 16 nedan.
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So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6
Piano
6/6
Bas
Trummor Tabell 16 – Elev B6

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

81%
-

100%
54%
-

2/2
2/2
2/2
2/2

80%

90%
100%
100%
88%

50%
88%

So You Think You Can Plank?: Eleven hade missuppfattat vilken notrad hen skulle fortsätta att
planka melodistämman på, så de tre sista takterna av stämman är skrivna på de tre första takterna
i pianostämmans notrad. Eleven valde att göra tvärtom med pianostämman, det vill säga notera
alla ackorden i melodistämmans tre sista takter samt pianostämmans tre sista takter. Elev B6 är
den enda eleven som plankade harmoniken i pianostämman och det var kul att se att hen hörde
rätt ackord i näst sista takten som är ett Ass-dur (eleven har noterat ett Giss-dur som klingar
likadant), då ackordet inte ingår i tonarten. Dock var det andra ackord som inte riktigt stämde.
Plankan: Melodistämmans rytmik är nästan korrekt. Eleven har dock inte överskridit
toninnehållet i takterna, utan bara noterat fel på synkopen i andra takten. Både elbasen och
trummorna var nästintill rytmiskt korrekta.
5. 2. 12 Elev B7
Elev B7 ökade sitt resultat. Hens plankning i Plankan är väldigt likt svaret av elev B2.
Resultaten syns nedan i tabell 17.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
Piano
Bas
Trummor Tabell 17 – Elev B7

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

-

-

2/2
-

40%

100%
-

-

So You Think You Can Plank?: Elev B7 angav inga svar på provet.
Plankan: Eleven fyllde i korrekt tonföljd i melodistämman, dock endast med fjärdedelar. Jag
misstänker att eleven har glömt att notera åttondelsbalkarna.
5. 2. 13 Elev B8
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Elev B8 ökade sitt resultat. Eleven fick 100% korrekt tonföljd i två av sex takter i
melodistämman i So You Think You Can Plank?, dock var melodin inom fel oktav (se detaljer
under tabellen). I 6. 2 Svar på forskningsfrågor ger jag en förklaring på varför jag gav rätt för
detta. Elevens resultat syns nedan i tabell 18.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
2/6
Piano
Bas
Trummor Tabell 18 – Elev B8

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

88%
-

100%
-

2/2
2/2
2/2

40%

60%
50%
88%

88%

So You Think You Can Plank?: Eleven har fyllt i de sex första tonerna och rytmerna rätt i
melodistämman, men inte fyllt i hela andra takten. Eleven har även oktaverat upp melodin i
första takten, men toninnehållet är korrekt.
Plankan: Elev B8 har noterat melodistämman felaktigt i första takten, i den andra takten är
tonföljden korrekt men rytmen fel. I pianostämman har hen plankat rätt ackord, men i fel
ordning, hen har förväxlat ackorden F-dur och A-moll som dock skulle fungera i
sammanhanget. I trumstämman har eleven fyllt i samma komp i båda takterna vilket inte
stämmer.
5. 2. 14 Elev B9
Elev B9 minskade sitt resultat. Det är intressant att notera att melodistämman i So You Think
You Can Plank? är plankad medan melodistämman i Plankan inte är det. Resultaten syns nedan
i tabell 19.
So You Think You Can Plank?

Stämma

Antalet plankade
takter

Melodi
6/6
Piano
Bas
Trummor Tabell 19 – Elev B9

Plankan

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

Antalet plankade
takter

Korrekt
rytmik

Korrekt
tonföljd/
ackord

75%
-

88%
-

2/2
-

-

25%
-

-

So You Think You Can Plank?: Elev B9 gjorde samma fel som elev B6, det vill säga att hen
fortsatte att planka melodistämman på pianostämmans notrad.
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Plankan: Eleven skrev ut ackorden i pianostämman, ett ackord var korrekt.

5. 3 Sammanfattning av resultaten
Analyserna av elevernas resultat visar att majoriteten av dem plankade mer korrekt i Plankan
än i So You Think You Can Plank? efter de fyra lektionstillfällena med genomgångar och olika
övningsuppgifter. Av totalt fjorton elever ökade tio (71,43%) av dem sitt resultat, tre av dem
(21,43%) fick likvärdigt resultat och en elev (7,14%) minskade sitt resultat. Nedan i tabell 20
är en sammanfattning av resultaten.
Elev
Resultat
A1
Ökat
A2
Ökat
A3
Ökat
A4
Ökat
A5
Likvärdigt
B1
Ökat
B2
Ökat
B3
Ökat
B4
Likvärdigt
B5
Likvärdigt
B6
Ökat
B7
Ökat
B8
Ökat
B9
Minskat
Tabell 20 – Sammanfattning av elevernas resultat.

5. 4 Detaljerade resultat av parametrar
I tabell 21 nedan står detaljerad information om vilka elever som har förbättrats, försämrats
eller fått likvärdiga svar inom rytmik, tonföljd, ackord (pianostämman), bastoner
(elbasstämmans tonföljd) samt trummor, för att se tydligare jämförelser av vilka parametrar
som har förändrats i elevernas resultat. 100% avser de fjorton elever som ingick i proven.
Rytmiken avser alla stämmor och tonföljden avser endast melodistämmorna.
Elev
A1
A2
A3
A4
A5

Rytmik
Ökat
Ökat
Ökat
Likvärdigt
Likvärdigt

Tonföljd
Ökat
Ökat
Ökat
Ökat
Likvärdigt

Ackord
Ökat
Ökat
Ökat
Ökat
Ökat
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Bastoner
Ökat
Ökat
Minskat
Likvärdigt
Likvärdigt

Trummor
Ökat
Ökat
Ökat
Ökat
Likvärdigt
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B1
Ökat
Likvärdigt
B2
Ökat
Ökat
B3
Ökat
Ökat
B4
Likvärdigt
Likvärdigt
B5
Ökat
Likvärdigt
B6
Ökat
Ökat
B7
Ökat
Ökat
B8
Ökat
Likvärdigt
B9
Minskat
Minskat
Tabell 21 – Detaljerade resultat av parametrar

Ökat
Ökat
Likvärdigt
Likvärdigt
Likvärdigt
Ökat
Likvärdigt
Ökat
Ökat

Likvärdigt
Likvärdigt
Likvärdigt
Ökat
Ökat
Ökat
Likvärdigt
Likvärdigt
Likvärdigt

Ökat
Likvärdigt
Ökat
Likvärdigt
Ökat
Ökat
Likvärdigt
Ökat
Likvärdigt

I diagram 1 – 6 står samtliga resultat jag nu har beskrivit.

Resultat av parametrar
12
10
8
6
4
2
0
Rytmik (alla
stämmor)

Melodistämmans
tonföljd
Ökat resultat

Pianostämmans
ackord
Likvärdigt resultat

Elbasstämmans
tonföljd

Trumstämman

Minskat resultat

Diagram 1 – Resultat av parametrar
I den rytmiska plankningen har tio elever (71,43%) ökat sitt resultat, tre elever (21,43%) fått
likvärdiga resultat samt en elev (7,14%) minskat sitt resultat (se diagram 2).
Rytmisk plankning (alla stämmor)
7,14%
21,34%

71,43%
Ökat resultat

Likvärdigt resultat

Minskat resultat
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Diagram 2 – Rytmisk plankning (alla stämmor)
I plankningen av melodistämmans tonföljd har åtta elever (57,14%) ökat sitt resultat, fem elever
(35,71%) fått likvärdigt resultat och en elev (7,14%) minskat sitt resultat (se diagram 3).
Plankning av melodistämma
7,14%

35,71%
57,14%

Ökat resultat

Likvärdigt resultat

Minskat resultat

Diagram 3 – Plankning av melodistämma
I plankningen av ackord i pianostämman har tio elever (71,43%) ökat sitt resultat och fyra elever
(28,57%) fått likvärdigt resultat (se diagram 4).
Plankning av pianostämmans
ackord

28,57%

71,43%

Ökat resultat

Likvärdigt resultat

Diagram 4 – Plankning av pianostämmans ackord
I plankningen av elbasstämmans tonföljd har fem elever (35,71%) ökat sitt resultat, åtta elever
(57,14%) fått likvärdigt resultat och en elev (7, 14%) minskat sitt resultat (se diagram 5).
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Plankning av elbas
7,14%
35,71%

57,14%

Ökat resultat

Likvärdigt resultat

Minskat resultat

Diagram 5 – Plankning av elbas
I plankningen av trumstämman har nio elever (64,29%) ökat sitt resultat och fem elever
(35,71%) fått likvärdigt resultat (se diagram 6).
Plankning av trumstämma

35,71%

64,29%

Ökat resultat

Likvärdigt resultat

Diagram 6 – Plankning av trumstämma
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6 Diskussion
6. 1 Metoddiskussion
De metoder jag valde under detta arbete kan ifrågasättas. Eleverna hade lite kunskaper om
notation men de hade bra gehör. Min handledare tyckte att jag inte skulle ändra mitt upplägg
om transkriberade plankningar, eftersom eleverna under kommande termin skulle ha ett större
projekt om att komponera egen musik till en jazzensemble, där de behöver notera sin musik.
Lektionsserien blev då även ett slags förberedande moment för eleverna om notation.
Jag hade kunnat låta eleverna få planka mina test och plankningsövningar i exempelvis Logic
Pro eller Garageband där det inte krävs några kunskaper om notation. Men det krävs en del
förkunskaper om hur man använder programmen som jag inte visste om eleverna hade eller
inte. Då skulle jag även behövt göra bedömning på vad varje elev hade för kunskaper i dessa
program, vilket inte heller svarar på om de har bra gehör eller inte, då elevens fokus snarare
kanske går till att hitta bra samplingar och ljud i programmen snarare än att planka korrekt.
Därför blev det enklast att låta eleverna få skriva på det traditionella sättet – med papper och
penna.
Som tidigare nämnts var screeningtestet och slutprovet inom olika svårighetsgrader. Självklart
önskar jag att jag hade förenklat screeningtestet för att tydligare kunna mäta elevernas
gehörskunskaper. Med screeningtestet ville jag även se i vilken ordning eleverna valde att
planka, för att eventuellt kunna undersöka vilka stämmor de hade svårare för. Min intention var
då att eleven skulle ha börjat planka den stämma de hade lättast för. Majoriteten av eleverna
som utförde screeningtestet plankade främst melodistämman, vilket kunde ge en liten
indikation på att de övriga stämmorna dels var svårare att planka, dels att deras
notationskunskaper var begränsade inom dessa stämmor.
Screeningtestet och slutprovet var gjorda i Sibelius och man kan ifrågasätta kvalitén på dess
ljud. Jag använde Sibelius egen ljudbank vilket inte är den bästa. Men i detta avseende tyckte
jag att det inte skulle påverka elevernas resultat, då det var få instrumentala stämmor och att
ljudfilerna var korta. Det jag däremot hade kunnat undersökt mer var vilka slags hörlurar
eleverna använde sig av. Några hade med sig egna lurar och några använde lånade lurar från
klassrummen. Klassrumshörlurarnas kvalitét var helt okej. Elevernas lurar kan dock ha varit
bättre eller sämre. Här blir det en fråga inom vilka frekvenser deras hörlurar ljuder bättre eller
sämre.
En annan aspekt av plankning som eleverna inte fick öva så mycket på var att de själva skulle
få lyssna efter vilka stämmor som ingick i testerna. Jag gav de redan svaret att det var fyra
distinkta instrumentala stämmor. Detta berodde mest på tidsbristen. Det är möjligtvis det första
steget man behöver göra när man börjar att planka en låt, att själv lyssna efter hur många
stämmor som ingår. Det är också bra gehörsövning på instrumentation.
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Upplägget för lektionsserien ändrades ungefär halvvägs. I tabell 22 nedanför visar jag hur jag
hade planerat och hur det egentligen blev.
Lektioner
1
2
3

4

Hur jag hade planerat

Hur det egentligen blev

Screeningtest och genomgång av
trumnotation
Genomgång och övning av att planka
elbas
Genomgång och övning av att planka
melodistämman med hjälp av den
redan noterade basen
Genomgång och övning av att planka
harmoniken och kvarstående stämmor
(elgitarr)
Slutprov

Screeningtest
och
genomgång
av
trumnotation
Genomgång av att planka elbas med hjälp av
sång
Övning i att planka harmonik ur tre poplåtar
samt plankningsövningar i trumnotation
Genomgång och övning i att planka
synkoper och hur man noterar dessa.

Slutprov
5
Tabell 22 – Upplägget för lektionsserien och hur den ändrades

Det ingår i lärarens vardag att ständigt behöva ändra sin planering, vilket givetvis också var en
bra övning för mig som lärarstudent. Det var synd att jag inte hann gå igenom de sista momenten
för att planka färdigt refrängen ur Lay All Your Love on Me, då jag tror att mitt budskap om
varför man bör lära sig att planka musik hade kunnat bli tydligare för eleverna. Jag har insett
att det är svårt (om inte omöjligt) att lära ut plankning av musik under en sådan kort tidsram.
Förhoppningsvis får jag prova att lära ut detta igen när jag är verksam som lärare och kan kanske
då få bättre svar på om det är en bra metod för gehörsinläraning.
6. 1. 1 Skillnaderna mellan screeningtestet och slutprovet
I 5. 1. Totalpoäng beskrev jag likheterna mellan So You Think You Can Plank? och Plankan.
De tydliga skillnaderna mellan So You Think You Can Plank? och Plankan är att det första
provet är:
• fyra takter längre,
• pianostämman inte har rytmiken angiven,
• harmoniken är mer avancerad,
• basstämman är mer rytmisk,
• trumkompet har inte hi-hat utskriven samt att trumkompet är mer varierat.
Av dessa anledningar valde jag att analysera elevernas resultat som jag gjorde. Om jag
exempelvis hade haft proven i omvänd ordning hade resultaten antagligen sett annorlunda ut. I
det fallet hade statistiken kanske blivit omvänd, att majoriteten av eleverna minskade sina
resultat eftersom So You Think You Can Plank? kräver mer poäng för att nå upp till samma
procentenhet. Om en elev då hade gjort färdigt första takten i Plankan helt korrekt hade hen fått
50% korrekt. Då hade samma elev behövt planka tre takter felfritt i So You Think You Can
Plank? för att få 50% korrekt. Detta gör det svårt att visa procentmässigt vilka skillnaderna är
inom resultaten, samtidigt som metoden är enklast att visa jämförelse med.
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6. 2 Resultatdiskussion
Under lektionsserien fick eleverna genomgångar samt övningar och prov på följande;
•
•
•
•
•
•
•
•

två fullständiga plankningsuppgifter bestående av fyra olika instrumentala stämmor,
lyssna på Otherside av Red Hot Chili Peppers och välja korrekt trumkomp som spelas,
lyssna på All Star av Smash Mouth och välja korrekt baskomp som spelas,
lyssna på Lay All Your Love on Me av ABBA och gemensamt planka olika stämmor ur
refrängen,
olika plankningsövningar på trumkomp,
planka ackorden ur fyra poplåtar (Cheap Thrills, These Days, Roads och If I were a
Boy),
synkoper och underdelningar och
metoder för att hitta bastonen i ackord.

Inom loppet av dessa lektioner fick eleverna prova att planka musik, något som majoriteten av
dem inte tidigare hade gjort. För de flesta var det utmanande att använda det aktiva lyssnandet
för att fokusera på ett instrument i taget i låtarna de plankade. Gorow (2000) gav instruktioner
på att öva det aktiva lyssnandet genom att lyssna koncentrerat på ett visst ljud i omgivningen
och inte ”släppa taget” av det. Eleverna fick delvis öva det aktiva lyssnandet i mina uppgifter.
Framförallt på plankningsövningarna av trumset (se 4. 1. 3 samt 4. 2. 3) då uppgifterna gick ut
på att planka en eller två instrument ur olika trumkomp, i detta fall baskagge, virveltrumma och
hi-hat samt kombinationer av dessa. Trumkomp var ingen elev som visste hur man noterade
men de lärde sig snabbt.
Slutprovets andra uppgift (Otherside) samt tredje uppgift (All Star) var också baserade på att
använda det aktiva lyssnandet. Poängen med dessa uppgifter var att eleven fick lära sig att
oavsett om de kan eller inte kan läsa trumkomp eller basnotation, kan de avläsa stämmans
rytmiska motiv och avgöra vilket svar som är rätt. Jag tror att denna inlärningsmetod är nyttig
– att man lär sig att läsa noter genom att lyssna in musiken medan man studerar noterna.
Johansson (2002) beskriver att musiker försöker lokalisera ackordens bastoner när de plankar
musik, för att det ska bli lättare att planka en låts harmonik. När jag undervisade om
basstämman ur Lay All Your Love on Me blev det tydligt att denna metod är svår om man är
ovan. Jag och min handledare var överens om att eleverna behöver öva på att sjunga bastoner i
olika ackordföljder, att använda det aktiva lyssnandet och återskapa det man hör med sin röst
eller sitt instrument. Vi märkte att när vi testade eleverna så sjöng flera elever andra toner inom
ackorden, men när vi var tydliga med bastonerna (exempelvis spelade dessa toner i högre
dynamik) så sjöng de rätt. En ingångsport till att lära sig att höra bastoner kan vara att planka
låtar som startar med en basgång (exempelvis All Star) och som byggs upp med flera stämmor
ovanpå basmelodin.
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I 4. 2. 3 beskrev jag en lektion med klass B som slutade med att jag fick avbryta lektionen då
jag märkte att eleverna hade svårt att hänga med i det jag ville förklara. Jag insåg att jag ”pratade
över huvudet” på dem och tänkte på Schoenbergs (1978) citat angående om att lära ut
”meningslösa saker” till elever om de inte har förstått eller fått lära sig grundmetoderna i ämnet.
Detta gäller förstås inte enbart musikämnet, men i mitt sammanhang stämmer det överens. Jag
ville lära eleverna att planka en låts harmonik genom att utgå från de redan noterade bastonerna
och tonartens diatoniska ackord. Anledningen var att jag ville koppla samman teorin till
plankningen genom denna metod. Men jag har insett att det inte alls är nödvändigt att ha denna
kunskap när man plankar låtar. Lilliestam (1995) skriver förslag på hur man bör ändra
gehörsundervisningen genom att istället arbeta med att utveckla och ta till vara på andra sätt att
minnas och lagra musik – att arbeta med plankningsövningar och lära sig musikaliska mönster
och formler. Han skriver också att: ”Terminologi och analyser av musiken bör utgå från den
terminologi och det funktionella och kulturella sammanhang som musiken fungerar i.” (s. 237)
Efter denna lektion ändrade jag mitt upplägg och valde då att göra övningar baserade på att
planka harmonik ur tre nya poplåtar samt synkoper (mer om detta beskriver jag i 7 Reflektion).

6. 3 Blooms taxonomi inom plankning
Herbst (1993) beskrev att Blooms taxonomi är anpassningsbar inom gehörsämnet (se Tabell 1).
De olika kunskapsnivåerna i pyramiden har eleverna fått träna på i plankningsuppgifterna.
Första nivån mikroskopiskt lyssnande är parallellt med Gorows (2000) aktiva lyssnande och den
viktigaste nivån att öva på. Det mikroskopiska lyssnandet handlar om att uppfånga de mest
basala beståndsdelarna i musiken – rytmik och tonhöjd. Det som var märkbart under lektionerna
och av elevernas individuella resultat från So You Think You Can Plank? och Plankan, är att
plankning av tonföljder var enklare än plankning av rytmik. Det beror nog främst på att eleverna
är ovana med att notera rytmiska värden. Genom övningsuppgifterna av trumset blev det mer
träning på att planka rytmik.
I andra nivån av pyramiden, makroskopiskt lyssnande, tränar eleven på att höra helheten av alla
beståndsdelar. Det är svårare att lyssna makroskopiskt (och även mikroskopiskt till en viss del)
ju mer som händer i musiken. Därför är det också en anledning till att planka musik, då det blir
enklare att se och höra helheten. I So You Think You Can Plank? och Plankan behövde eleverna
använda både det mikroskopiska och makroskopiska lyssnandet för att avgöra om de hade
plankat korrekt. Det makroskopiska lyssnandet är ett bra verktyg för att med hjälp av en stämma
(exempelvis elbas), planka en annan stämma (exempelvis sång), för att ta reda på om
stämmorna har gemensamma rytmiska och tonala mönster.
Den tredje nivån, musikaliskt minne, fick eleverna successivt träna på under
plankningsövningarna. Genom att lyssna in samma fras upprepande gånger och sedan notera
och sjunga eller spela frasen efteråt, konstruerar man kognitiva bilder av musikaliska mönster.
När man så småningom hör ett liknande mönster spelas, ett rytmiskt motiv eller en speciell
ackordföljd, kan man utan större fundering veta vad som spelas. Johansson (2002) beskrev att
musiker plankar harmonik genom att lyssna efter formler som är vanliga i musik. Att lära sig
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dessa formler är ett tecken på att man har byggt upp sitt musikaliska minne. Poplåtarna som
eleverna fick planka har typiska harmoniska formler och det var märkbart att de inte hade större
svårigheter att planka dessa.
Fjärde nivån (inre lyssnande), femte nivån (skapande) och sjätte nivå (utvärdera/reflektera)
hade varit intressanta att applicera i övningarna. Nivåerna är möjligtvis mer anpassningsbara
inom komposition än plankning. Men en övning inom dessa nivåer hade kunnat vara att låta
eleverna få höra en kort del ur en låt som de sedan skulle få planka utan hjälp av instrument
eller sång och sedan få rätta sina svar och reflektera över sin prestation. Eleverna fick nosa lite
grann på nivåerna under genomgångarna av Lay All Your Love on Me då jag ville att de skulle
svara på hur musikerna spelade, utan med hjälp av ett instrument.

6. 4 Svar på forskningsfrågor
I mitt arbete har jag tre forskningsfrågor som nedan besvaras.
•

På vilka sätt är det möjligt för eleven att öka sina kunskaper i musikteori genom att själv
få planka musik?

I Skolverkets mål för GeMu står följande kunskaper eleverna ska utveckla i ämnet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp.
Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.
Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik.
Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.
Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.
Färdigheter i att arrangera och komponera musik.
Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.
Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.

9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.
(Skolverket, s. 1)
Eleverna har mer eller mindre under lektionsseriens gång fått träna på alla ovanstående punkter.
Min metod har gått ut på att ge eleverna kortare plankningsuppgifter baserade dels på riktiga
låtar, dels eget material, med fokus på olika beståndsdelar i musiken. På så vis har eleverna fått
träna punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 9. Punkt 6 har eleverna genom plankning fått verktygen
till – att genom plankning av musik kan de så småningom lära sig själva att komponera musik.
Resultaten visar att majoriteten av de fjorton elever som ingick i arbetet har ökat sina
plankningskunskaper i någon mån. De parametrar som tydligast har ökat är notationen av
rytmik, ackord, trumnotation och tonföljd. Den parameter som var svårast att lära sig notera var
elbasstämmans toner. Som tidigare nämnts har nybörjare av plankning oftast svårast att urskilja
basfrekvensernas toner, och under den korta tiden eleverna fick öva på detta inte var tillräcklig
för gehörets utveckling (se diagram 1). Trumnotation var ett nytt moment för samtliga elever
och därför hade de flesta enkelt att öka denna kunskap.
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•

Vilka musikaliska parametrar måste undervisas i för att kunna planka musik?

Det jag har undervisat om har varit hur man översätter det ljudande till det skriftliga
(notationen). Det svåraste steget att lära ut är hur man finner början på en fras i en stämma.
Eftersom det aktiva lyssnandet är en förmåga eleven behöver träna upp själv finns risken att
försöka förklara med ord hur man exempelvis hör en ton och hur man hittar den på pianot med
hjälp av gehöret bli lite ”flummigt”. Oftast kan man leta sig fram till rätt ton, men det krävs att
eleven är självsäker och fortfarande kan höra tonen i huvudet medan man letar fram den. Några
elever hörde rätt toner men noterade dem inom fel oktav. Anledningen till detta kan vara att
eleverna inte vet hur man noterar utanför notsystemet (med hjälpstreck). Eleverna fick full
poäng på dessa toner då det viktigaste var att se elevens tonföljds-gehör var korrekta.
Beroende på vilken genre man plankar är det vissa beståndsdelar i musiken som läraren behöver
lägga olika vikt på. Om eleverna istället hade varit klassiska musiker hade antagligen de flesta
haft kunskaper i notation. I den situationen hade plankningsuppgifterna sett annorlunda ut.
Gemensamt oavsett genre är att eleverna måste lära sig att planka rytmik och tonhöjd. I
elevernas resultat märktes det särskilt i So You Think You Can Plank? att de behövde träna mer
på att planka rytmik, då de flesta inte hade problem med att höra tonföljden i melodistämman.
Tanken var också att genom att lära ut trumnotationen först, så kunde eleverna med hjälp av det
planka korrekt rytmik i övriga stämmor. I pop- och rockmusiken är det vedertaget att trummorna
styr tempo, taktart och till viss del genren. Oftast finns det underdelningar i trumkompet som
avslöjar på vilka slag en annan stämma spelar på.
Tonhöjder är viktigt att lära sig av många självklara anledningar. I GeMu läggs mycket tid på
att lära ut olika intervall, skalor, ackord och harmonik. Resultaten visar att majoriteten av
eleverna inte hade svårt att planka tonföljder, svårigheten ligger i att förstå vilken funktion en
viss ton har i ett visst ackord. Detta var också en anledning till att jag ville lära ut plankning av
elbas efter trummorna, då bastonerna ofta avslöjar (i viss mån) vilket ackord som spelas.
Övriga saker eleven behöver kunna och utveckla är notation och instrumentkännedom. Oavsett
om eleven är en ”gehörsmusiker” som inte spelar efter noter, är det nödvändigt att lära sig
förmedla det man har plankat. Det behövs nödvändigtvis ingen traditionell notation, det kan
vara exempelvis genom en inspelning genom ett sequencerprogram. Det viktigaste är att man
kan ådagalägga plankningen genom sitt gehör.
•

På vilket sätt bör jag anpassa undervisningen för att få eleverna att förstå innehållet?

Mina misstag jag gjorde i början var att jag fokuserade mycket på mitt agerande i
undervisningen istället för att låta eleverna själva få testa att planka, samt att screeningtestet var
först svårt. Undervisningen ska handla om eleverna och lärarens uppgift att ge verktyg för att
utveckla deras gehörskunskaper. Jag märkte att eleverna hade lättare att ta del av innehållet från
min undervisning efter att de själva hade fått göra övningsuppgifterna. Det märktes att eleverna
blev mer engagerade i uppgifterna när de utgick från riktiga låtar. Plankning blir roligare när
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man får välja vad man själv vill planka. Min idé från början var att varje elev skulle få välja en
valfri låt och planka en kort del ur den. Men på grund av den korta tiden var det inte möjligt för
eleverna att hinna med detta. I den mån hade det blivit ett större projekt och eleverna hade
behövt mer övning i plankning.
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7 Reflektion
Under arbetets gång stötte jag på några oväntade problem när det gällde att lära ut plankning
av musik. Som tidigare nämnt hade jag under min tidigare VFU testat att ha en lektionsserie
om plankning, och jag utgick även då från Lay All Your Love on Me i min undervisning. Dock
gick de eleverna i årskurs 3 som jag undervisade plankning för. Den gången hade jag inget
screeningtest och eleverna fick inte heller några övningsuppgifter. Deras klasser hade färre
elever än på min senaste VFU-skola. Eftersom vi endast fokuserade på Lay All Your Love on
Me, var jag lite mer detaljrik i min undervisning och eleverna fick längre betänketid efter varje
genomlyssning. Vi plankade gemensamt stämma för stämma under fem lektioner. Det jag inte
reflekterade över då var om hur mycket förkunskaper de första eleverna jag hade lektionsserien
med hade om plankning. Min generella uppfattning var dock att de flesta hade bra kunskaper i
notläsning.
När jag påbörjade min sista VFU hade jag ingen aning om vad eleverna kunde dels om
notläsning, dels om plankning, varav screeningtestet skapades. Jag som kommer från en
klassisk bakgrund, som har läst noter sen jag var åtta år och som mer eller mindre läser notskrift
varje dag, tänker inte på hur svårt det är i början att lära sig. Antagligen är det svårare att lära
sig snabbt ju äldre man blir. Jag utgick från att dessa elevers notläsningskunskaper skulle vara
densamma som eleverna under min tidigare VFU. De elever jag hade min lektionsserie med är
främst pop- och rockmusiker och de flesta som går där har bakgrund som popmusiker. I dessa
genres är inte noter och notskrift lika vanligt att använda sig av. Eleverna är definitivt
gehörsmusiker, och väldigt duktigt sådana. De hade inga problem med att sjunga rätt rytmik
och ackordstoner samt att planka harmonik. Men eftersom notation är något de är ovana med
fick jag lägga mycket vikt på att lära ut det samt att göra flera övningsuppgifter med notation.
Lilliestam (1995) säger att det finns något av ett statusproblem i den västerländska musiken där
den noterade musiken anses vara ”finare” för att den är nedskriven, jämfört med rockmusiken
som utgår från en muntlig tradition. Han beskriver också de olika fördomar som (tyvärr)
existerar än idag, både om ”klassiskt” skolade musiker och gehörsmusiker:
Det är lätt att ställa upp konstlade motsatser här. Faktum är att området är så starkt laddat med
uttalade och outtalade motsättningar, vilka ibland kan komma till synes i ömsesidig misstro
eller avundsjuka och missförstånd mellan gehörsmusiker och företrädare för noterad musik,
inte minst i samband med undervisning i musik. Den som inte kan spela utan noter beundrar
med avund den som är en duktig gehörsmusiker – eller tvärtom. Ibland glorifierar man den
kunskap man själv saknar, men det är också lätt att försvara sin egen kunskap genom att förakta
den andres. Att man kan läsa noter eller skaffat sig ’klassisk skolning’ på ett instrument kan
fungera som en slags legitimering som höjer anseendet för en rock- eller folkmusiker.
Samtidigt finns föreställningen om att en gehörsmusiker som lär sig att spela efter noter
därmed kommer att spela på ett annorlunda sätt och med ett annat (sämre?) uttryck även när
han spelar på gehör. (s. 4–5)

Min ursprungliga idé med lektionsserien var att gå igenom alla stämmor i Lay All Your Love on
Me, såsom jag gjorde under min tidigare VFU-period. Anledningen var att jag ville att eleverna
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skulle få se på noter varför låten just ”låter” som den gör. Jag ville att eleverna skulle få se
resultatet och sedan få prova att spela/sjunga melodin med ackorden och höra och se vad som
pågår i harmoniken. I denna lektionsserie hade jag inga lektioner om harmoniken och
gitarrstämman eftersom det var viktigare att gå igenom de lite mer grundläggande sakerna inom
plankning först. Det var synd att det inte blev av eftersom mycket av ”charmen” av plankning
är att få upptäcka alla små beståndsdelar i musiken som skapar helheten. Lay All Your Love on
Me låter enkel i sin helhet, men är mycket mer avancerad på djupet då den innehåller unika
klanger och ett rytmiskt motiv i gitarren som ger låten sin speciella karaktär. Ett exempel på ett
speciellt ackord är det andra ackordet i refrängen på ordet ”go” i meningen: ”Don’t go wasting
your emotions…”. Det är ett A-durackord med tonen D i basen, som är en ton som inte ingår i
ackordet vilket skapar en speciell dissonans och spänning i musiken. Det hade blivit en större
inlärning av det mikroskopiska och det makroskopiska lyssnandet.
Vad händer när man har plankat en låt? Oavsett om man väljer att lära sig att planka något på
gehör med sitt instrument eller, som detta arbete behandlar, att transkribera det man hör, finns
det en sak man övar som musiker – gehöret. Gorow (2000) beskriver angående transkription
att:” The transcription technique… is applicable to all styles of music. It refines the everyday,
nuts and bolts activity of composing, orchestrating and arranging […]. Transcribing from an
audio source is a proven method for developing your hearing and writing skills. (s.9)” Vidare
nämner Gorow fördelarna med att lära sig transkription är att man inte enbart expanderar sitt
lyssnande, man börjar även uppskatta musik till en större nivå. Ju mer man plankar, desto mer
bildar man en större förståelse och insikt för den kreativa processen av att skriva musik.
Johansson (2002) beskriver något tautologiskt, men sant, i att man lär sig att spela på gehör
genom att spela på gehör snarare än att studera musikteori. Detsamma gäller att transkribera
musik, man lär sig hantverket genom att prova själv.
För att sammanfatta varför jag ville lära ut plankning av musik var att eleven:
• skulle få träna sitt gehör på och använda det praktiskt,
• skulle få en insikt om att man kan lyssna in musik från olika infallsvinklar, att man
exempelvis tränar det mikroskopiska lyssnandet – en stämma i taget,
• skulle få insikt om olika rytmiska och harmoniska mönster som finns inom pop- och
rockgenren, för att lättare kunna ta reda på vad musikerna spelar från en inspelning,
• skulle få lära sig om instrumentkännedom och hur vanliga pop/rockinstrument noteras,
• skulle få verktyg för att själv kunna planka musik,
• få inspiration av musiker och band, att bli influerad av en viss stil.
Jag har den bestämda uppfattningen att människan lär sig musik genom att utöva musik –
”Learning by doing”. Det finns ingen rätt eller fel väg att lära sig att spela ett instrument. En
musiklärare kan bara visa vilka tekniker man bör använda och ge bevis på att de fungerar genom
att spela tillsammans med eleven, eller förklara stegvis hur man bygger upp rätt teknik. Sen är
det upp till eleven att öva, öva och öva ytterligare. Jag lärde mig att planka musik genom att
planka musik. Men jag hade inte kunnat göra det om jag inte hade spelat musik tidigare. Det
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krävs med andra ord en hel del förkunskaper för att planka musik. Och det är dessa förkunskaper
jag fick lägga vikt på i min undervisning om plankning.

7. 1 Slutord
Att genomföra detta arbete har varit mycket lärorikt och spännande. Idealet hade varit att få
genomföra en termin eller ett helt läsår med plankning som huvudverktyg inom
gehörsundervisningen, för att se ett bredare resultat och med flera elever medverkande i
processen. Resultaten av mina analyser hade möjligtvis blivit tydligare och annorlunda om
screeningtestet och slutprovet hade varit ett och samma prov. Samtidigt handlar
gehörsundervisningen om att låta eleverna få höra nya exempel och olika slags musik, för att
inte bli bekväm i en viss genre. Detta nämner Herbst (1993) om och anger fyra viktiga punkter
som bör anbringas inom gehörsundervisningen:
1. exempel från riktiga kompositioner bör vara utgångspunkter för gehörsövningar,
2. alla tidsepoker och genrer bör förekomma i undervisningen,
3. alla musikaliska parametrar bör appliceras i undervisningen, och inte enbart fokus på
tonhöjd, harmonik och rytmik,
4. olika inlärningsmetoder bör användas.
Kanske är den fjärde punkten den viktigaste. Läraren behöver ständigt utveckla sina didaktiska
metoder för att se vad som funkar bra och mindre bra i klassrummet. Herbst skriver också: ”The
beauty of Aural Training is that there is no ultimate method in which the final word has been
spoken. Instead, it can be a living subject presented in different creative ways. (Herbst, s. 61)”
Det finns ingen rätt eller fel väg att lära sig musik. Det är ett knepigt ämne att bedöma och
betygsätta eftersom konst inte är en fråga om rätt eller fel. Musik är ett levande ämne och det
viktigaste är att alla får ta del av den och lära sig på sitt sätt.
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9 Appendix – Lay All Your Love on Me, noter
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