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Title in English: Does the bass play F or F sharp? A study about ear training education on 
electric bass.  
 
Sammanfattning av uppsatsen:  
 
Då jag har känt en avsaknad av rena gehörsövningar i befintligt undervisningsmaterial för 
elbas valde jag att göra ett arbete där syftet var att själv skapa ett sådant material och pröva 
det praktiskt i ett lektionssammanhang.  
 
Jag har skapat och spelat in fyra kortare klingande exempel som jag använt som grund under 
en individuell lektion i elbas. Exemplen bygger på samma ackordföljd och form men har en 
stigande progression i hur avancerad basgången är. Jag har prövat detta material på en elev 
under en timmes lektion och därefter utvärderat materialet, min egen didaktiska insats under 
lektionen samt gehörsundervisning överlag. 
 
Det har visat sig att materialet överlag fungerade bra. Möjligen skulle det passa bättre som ett 
läxmaterial istället för att vara ett lektionsmoment. Dock ser jag som lärare också en fördel i 
att ha en så pass tydligt strukturerad lektionsplanering att luta sig tillbaka på. Vikten av att, 
som lärare, på något sätt arbeta med att utveckla gehörsmomentet i 
instrumentalundervisningssammanhang tror jag dock är stor.  
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1.	INLEDNING	
I samband med mina studier vid Musikhögskolan, och kanske framförallt i kurserna som 
behandlar ämnesdidaktik, har jag kommit i kontakt med mycket undervisningsmaterial för 
elbasundervisning. Det finns ett relativt stort utbud av skolor och annat material som lämpar 
sig bra för undervisning på olika nivåer och mycket av materialet har dessutom en tydlig 
progressionsnivå som lätt går att anpassa till den undervisningen jag som lärare kommer 
bedriva. Något jag dock har reagerat på när jag har studerat olika undervisningsmaterial för 
elbas är hur lite material det finns som i första hand utgår från gehörsundervisning. De flesta 
elbas-böcker jag stött på utgår från en not- eller kompskiss-baserad tradition där man med 
andra ord utgår från toner eller ackord som är nedtecknade på papper för att sedan omvandla 
dessa till en klingande ljudbild. Jag tror absolut att notbaserad undervisning kan vara en bra 
metod för utlärning av ett instrument. Samtidigt kan jag tycka att det känns lite märkligt att så 
många metoder för utlärning av musik i första hand utgår från synen som sinnesintryck 
snarare än hörseln, vilket ändå kan tyckas vara rimligt att lägga fokus på inom musik. Hörseln 
är som bekant ett viktigt sinne när det kommer till att höra och uppfatta klingande förlagor. 
Som musiker anser jag detta vara väldigt viktigt då själva grundessensen i musik bygger på 
just det klingande. Som basist är det inte ovanligt att hamna i många olika situationer där ett 
bra gehör är både praktiskt och användningsbart. Bas används i många av dagens populära 
musikgenrer vilket får till följd att en basist kan bli involverad i diverse olika projekt, vissa 
där musikerna kanske överhuvudtaget inte hinner repa på låtarna innan ett framförande. 
Gehöret blir då en grundpelare för oss basister, vikten av att snabbt kunna identifiera vad som 
händer klingande kan bli avgörande för att en föreställning ska bli lyckad.  
 
Även om delar av det undervisningsmaterial som finns för elbas går att vända på så att det 
bättre lämpar sig för gehörsundervisning känner jag en avsaknad av ett material som i första 
hand fokuserar på gehör. Jag har därför inom ramen för detta arbete valt att skapa ett utkast på 
ett material för gehörsundervisning som jag ska prova att använda mig av vid ett individuellt 
lektionstillfälle i elbas.  
 

1.1.	Syfte	och	frågeställningar	
Mitt syfte med detta arbete är därför att undersöka hur jag som lärare kan utforma ett 
gehörsundervisningsmaterial för elbas som är anpassningsbart till olika musikaliska nivåer 
och hur jag kan använda mig av detta i ett undervisningssammanhang.  
 
Vidare önskar jag också få svar på frågorna hur en berörd elev uppfattar detta material och 
hur jag, som lärare, känner att materialet påverkar min undervisning.   
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2.	BAKGRUND	
I samband med detta arbete har jag kommit över en del litteratur. Dels elbas-skolor och dels 
avhandlingar och artiklar som behandlar gehörsundervisning. Jag kommer här kortfattat 
presentera dessa och även förtydliga vissa nyckelbegrepp för mitt arbete som kan vara bra att 
känna till som läsare.  

2.1.	Avsaknad	av	gehörsmaterial	
I förarbetet till detta arbete ögnade jag igenom åtta olika undervisningsskolor för elbas1. Jag 
valde ut fyra böcker på svenska och fyra på engelska och granskade dessa för att få en 
uppfattning om hur mycket de olika skolorna behandlar gehörs- och plankningsuppgifter. Det 
jag övergripande kunde konstatera var att gehörsundervisning inte behandlades särskilt 
mycket i de olika skolorna. Vissa böcker hade någon enstaka plankningsuppgift och en del 
nämnde att gehör och kunskapen att planka låtar var viktigt. En stor del av böckerna nämnde 
dock inte plankning eller gehör över huvud taget. Fokus låg istället på en notbaserad tradition 
där böckerna byggde på noterade förlagor. Intressant är det som skrivs i början av boken 
Rockskolan: ”Noter kan aldrig ersätta gehöret” (Berglund 1990 s 3), när boken i övrigt inte 
uttalat innehåller en enda uppgift som utgår från en klingande förlaga.  
 
Den enda av de åtta böckerna jag studerade som jag anser tog upp gehör/plankning på ett 
tillfredsställande sätt var The Working Bassist’s Tool Kit – The Art & Craft of Successful Bass 
Playing (Friedland 2001). Boken behandlar delar som författaren anser viktiga för att kunna 
vara en bra basist. Bland dessa delar finns bland annat ett kapitel om gehör och hur man kan 
träna sitt öra för att utvecklas som musiker och bättre behärska rollen som basist. I kapitlet tas 
det upp olika klingande exempel som den studerande ska lyssna på för att sedan försöka ta 
reda på vad som spelas. Kapitlet har en tydlig progressionsnivå där det börjar med enstaka 
toner vilket utvecklats till tonsekvenser, ackord, omläggningar av ackord och tillslut 
ackordsekvenser. Alla klingande exempel i kapitlet är inspelade och gestaltade av ett ensamt 
piano.  
 
Värt att nämna är att en lärare självfallet kan vinkla mycket av materialet från de olika 
böckerna så att det bättre lämpar sig för gehörsundervisning. När jag granskade materialet 
letade jag dock efter övningar där fokus och huvudsyftet låg på gehör och 
plankningsuppgifter.  
 
För att kunna genomföra mina lektioner behövde således ett lektionsmaterial för 
gehörsundervisning skapas. Hur jag gick till väga för att skapa detta kommer jag att förklara 
mer ingående i metod-delen senare i denna text.   

2.2.	Litteratur	
I samband med detta arbete använder jag mig framförallt av två källor som behandlar 
gehörsmusik på olika sätt. Dessa källor kommer jag senare att använda mig av för att 
diskutera mitt resultat. I det här avsnittet presenterar jag övergripande de två källorna. I min 
reflektionsdel kommer jag sedan lyfta in ytterligare detaljer från dessa och reflektera kring 
dem.  
 
Att spela på gehör (Lilliestam 1997) är en artikel som till stor del är en sammanfattning av 
Lilliestams bok Gehörsmusik. Blues, Rock och muntlig tradering (1995). Artikeln behandlar 

                                                
1 De skolor jag granskade var: Rockskolan (Berglund 1990); Basboken (Wihlborg & Löfgen 
2002); Rockgruppen Bas (Johansson & Johansson 1996); Real Bass Book (Johansson & 
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gehörsmusik, dvs. musik som inte är baserad på en noterad tradition, och beskriver 
gehörsmusik samt försöker analysera hur gehörsmusicerande går till i praktiken. I artikeln 
beskrivs bland annat olika sätt vi kan minnas musik på, ett kortare avsnitt om plankning från 
inspelat material samt en del som handlar om musikaliska formler. Författaren skriver också 
om hur anmärkningsvärt det är att det inte finns mer forskning kring gehörsmusicerande, 
muntlig tradering och systematiken kring dessa (Lilliestam 1997).  
 
Can You Hear What They´re Playing? A Study of Strategies Among Ear Players in Rock 
Music är en doktorsavhandling skriven av KG Johansson (2002). Johansson har undersökt 
strategier som gehörsmusiker använder sig av för att höra och spela ackordföljder när de 
spelar låtar de aldrig har hört förut. Han har genomfört en undersökning där sex informanter, 
på olika instrument, har fått spelat in en tagning på en låt första gången de får höra den. 
Informanterna är dessutom uppdelade i två kategorier: musiker med formell musikutbildning 
samt musiker som ”endast” har informell sådan. Han har därefter analyserat dessa 
inspelningar och tillsammans med intervjumaterial från de deltagande konstaterat vilka 
metoder som används i samband med gehörsmusicerande.  
 

2.3.	Relevanta	begrepp	
I det här arbetet förekommer en hel del musikaliska termer som kan vara svåra att förstå för 
gemene man. Då jag anser att dessa musikaliska detaljer inte är av så stor vikt för att få en 
övergripande bild av arbetet har jag valt att inte förklara majoriteten av dessa mer ingående. I 
de fall läsaren känner att de verkligen inte förstår termerna och sammanhanget hänvisar jag 
till ett musiklexikon. Några av de termer jag använder anser jag dock mycket centrala och 
frekvent förekommande i mitt arbete. Dessa har jag valt att kortfattat förklara här.  
 
Plankning: När jag i denna text skriver plankning åsyftar jag en exakt härmning av en 
klingande förlaga. Plankning kan också referera till en ungefärlig härmning såsom till 
exempel en härmning av en ackordföljd utan en exakt härmning av stämmans rytm, tonhöjd, 
etc. I detta arbete har jag dock valt att låta plankning stå för en exakt efterhärmning av en 
förlaga.  
 
Groove: Johansson (2002) beskriver groove som ”either a rhytm figure … or something that 
happens when a band clicks together” (Johansson 2002, s 254). Jag använder mig, i detta 
arbete, till viss del av båda dessa beskrivningar. Generellt använder jag mig, i denna text, av 
groove som en känsla i musiken, det som får musiken att svänga. När jag däremot skriver 
grundgroove menar jag den mest väsentliga rytmiken2 som instrumenten tillsammans delar 
för att få musiken att svänga eller ”groova”.  
 
Steg: I skapandet av mitt material har jag valt att dela in detta i olika nivåer utefter 
svårighetsgrad på basgången. I arbetet kallar jag dessa för Steg följt av en siffra beroende på 
vilket steg det handlar om. Dessa ska inte förväxlas med ordet nivåer i texten. Då jag talar om 
nivåer menar jag generellt olika utbildningsnivåer inom musikundervisning.  

                                                
2 Med rytmik i detta fall åsyftar jag till musikens rytmer och tempo, inte att förväxlas med den 
pedagogiska metoden rytmik.  
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3.	METOD	
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur jag gick till väga för att skapa och spela in mitt 
material. Lektionens upplägg kommer också behandlas samt hur valet av elever gick till, vilka 
dokumentationsmetoder jag använde mig av och forskningsetiska aspekter.  
 

3.1.	Skapande	av	materialet	
När jag skapade mitt material utgick jag från att materialet skulle bestå av klingande exempel 
som ska kunna användas som undervisningsmaterial. Till skillnad från Friedlands (2001) 
lärobok, där piano används som klingande förlaga, valde jag att använda mig av elbas när jag 
producerade materialet. För mig är det i detta arbete viktigt att plankningsuppgiften framförs 
på det instrument som eleven sedan ska undervisas på. Anledning till detta är dels att eleven 
lätt ska kunna känna igen klangen från basen (det vill säga hur basen låter) och dels för att 
eleven i plankningen ska kunna härleda det klingande exemplet till instrumentspecifika 
tekniker i de fall det förekommer. 
  
Jag valde dessutom att låta den klingande elbasen i mitt plankningsexempel befinna sig i en 
mindre bandsättning. Bandet i detta fall består, utöver elbas, av trummor och el-gitarr. 
Eftersom basen är ett kompinstrument och i de allra flesta fall har en ackompanjerande roll i 
ett bandsammanhang kändes det rimligt att utgå från detta även i skapandet av materialet. Att 
jag valde en sådan liten sättning i skapandet av materialet har att göra med två saker. För det 
första ville jag att basens spel skulle höras tydligt och att basen lätt skulle gå att urskilja från 
övriga instrument i ljudbilden. För det andra är det ett stort projekt att spela in större 
sättningar och sedan mixa dessa. Tyvärr finns det inte utrymme för detta i det här arbetet. Att 
välja trummor som kompinstrument var ett självklart val då det utgör grunden i så mycket 
västerländsk musik där elbas förekommer. Att valet av ackordinstrument föll på gitarr var 
framförallt av praktiska skäl. Hade det funnits fler tillgängliga pianister i min närhet hade 
valet mycket väl kunnat hamna på en av dessa istället.  
 
När jag började producera mitt material var jag inte helt säker på hur det skulle utformas. Jag 
visste att jag ville ha ett fast komp (trummor + gitarr) och sedan ett antal basgångar i olika 
steg över detta. De olika stegen är en mycket viktig grundpelare i det material jag har skapat. 
Stegen bygger på en progression av basgången där principen är att varje steg utvecklar 
föregående steg på något sätt. Hur många dessa steg skulle vara och hur de skulle utformas 
var dock inte bestämt vid produktionens start utan utvecklades allteftersom processen kring 
komponerandet av materialet fortlöpte.    
 
Formmässigt valde jag att utgå från en relativt vanlig musikalisk form, nämligen AABA. 
AABA-formen bygger på att en del (A) spelas med repris. Därefter spelas en kontrasterande 
del (B) för att sedan avslutas med ännu en A-del. Den andra och den sista A-delen har ofta en 
liten musikalisk variant i slutet av delarna jämfört med den första A-delen. I mitt exempel är 
varje del åtta takter lång. När jag valde genre för mitt material utgick jag från basgången. Jag 
ville att basen i mitt exempel skulle ha en rytmisk variation och dessutom ha en del pauser i 
basgången. Därmed gick stilar med en statisk basgång (såsom t.ex. jazz, där basen ofta spelar 
fjärdedelar, eller vissa typer av rock, där basen ofta ”pumpar” åttondelar) bort. Genren 
materialet slutligen landade i är funk- och groove-inspirerad med basengången i fokus.  
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När alla ramfaktorer för mitt material var bestämda var det dags för produktion av själva 
materialet. Jag började med att själv jamma fram en basgång på A-delarna. Jag utgick från det 
mest avancerade steget när jag skrev basgången och började därmed skriva den mest 
avancerade basgången (se bilaga 4). Tonartsmässigt valde jag tonarten G-dur. Ackorden i 
materialet kretsar till stor del kring tonartens andra och femte steg vilket är väldigt vanliga 
ackord i stilen. Basgången jag skrev utgår i A-delarna framförallt från ackordstoner men även 
av en del kromatiska närmanden i frassluten. Basgången i A-delarna har en liknande figur 
som går i repris tre gånger innan den landar på tonikans ackord. Även om tonmaterialet är 
liknande valde jag att variera artikulationen och längden på tonerna något mellan de tre 
repriserna för att få ytterligare en dimension att arbeta med i uppgiften. I B-delen ville jag ha 
en kontrast mot A-delen och valde därför att låta musiken utgå från ett liggande ackord under, 
i princip, hela B-delen. Basgången i B-delen bygger på en liten variation i grund-groovet 
jämfört med A-delen. Det är framförallt i andra halvan av varje takt som groovet ligger på en 
synkop efter tredje slaget istället för på slaget. I övrigt har B-delens basgång inte lika mycket 
rytmisk variation och groovet utgår framförallt från den pentatoniska skalan (förutom i slutet 
av B-delen då basgången spelar en variation som utgår från en altererad dominantskala).  
 
När den avancerade basgången var färdigkomponerad började jag med skapandet av de 
tidigare stegen. Som första steg utgick jag endast ifrån långa bastoner på ackordens 
grundtoner (se bilaga 1). Jag har medvetet valt att hålla basgången väldigt simpel och i princip 
utan några rytmiska variationer i detta steg.  Detta har jag gjort för att jag tänker att eleven, i 
detta steg, lättare ska kunna fokusera på låtens form och ackordens bastoner.  
 
I steg 2 valde jag att etablera det rytmiska i grundgroovet (se bilaga 2). Jag utgår även här i 
första hand från ackordens bastoner (med någon variation). Den största skillnaden mellan steg 
2 och steg 1 är således den rytmiska variationen. En annan viktig detalj i steg 2 är de tydliga 
pauser som basen gör på de svaga taktdelarna (2 och 4). 
 
Basgången i steg 3 närmar sig ännu mer det slutgiltiga steget (steg 4). I skapandet av steg 3 
utgick jag från steg 4 men utelämnade de mest avancerade detaljerna. Jag försökte skapa ett 
mellanting mellan steg 2 och steg 4 där grundgroovet utvecklades med vissa variationer från 
det högre steget (se bilaga 3). Det viktiga i detta steg var att hitta delar som jag trodde skulle 
underlätta plankningsarbetet i steg 4. I steg 3 finns både ett mer varierat rytmiskt flöde och ett 
mer varierat tonspråk (ackordtoner, kromatiska ledtoner och pentatonisk skala) än i steg 2. 
Dessutom börjar vissa artikulationsvariationer implementeras redan i detta steg.  
 

3.2.	Inspelning	av	materialet	
Vid inspelningen av själva materialet fick jag hjälp av en student vid 
musikproduktionsprogrammet vid Örebro universitet. Eftersom stilen på materialet tillät det 
och på grund av den snäva tidsramen på detta arbete valde vi att spela in trumkompet till 
materialet i en midi-version istället för att spela in trumspåret på akustiskt trumset. När 
trumstämman var färdig var det dags för inspelning av gitarren. Jag fick här hjälp av en 
gitarrist som studerar konstnärligt kandidatprogram – inriktning jazz- och rockmusik vid 
Örebro universitet. Tillsammans komponerade vi en gitarrstämma som kompletterade den 
redan skrivna basgången såväl rytmiskt som harmoniskt. Stilen materialet till slut landade i 
bygger således på ett groove där trumspelet är väldigt statiskt, basgången är framträdande och 
gitarren kompletterar och förstärker basgången.  
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3.3.	Planering	av	lektioner	
När jag planerade mina lektioner utgick jag i första hand från det skapade materialet. Som 
inledning på hela lektionen valde jag dock att börja med en uppvärmningsövning för gehöret. 
Att jag valde att göra detta beror dels på att jag ville ge eleven möjlighet att ställa om hörseln 
för att fokusera på lyssning av basens lägre frekvenser och dels på att jag ville få en bild av 
hur van eleven var vid denna sorts uppgifter.  
 
Uppvärmningsövningen jag utformade går till så att läraren spelar en basgång som varar i en 
takt till en given puls. Efter en takts paus ska eleven sedan försöka härma basgången. 
Beroende på hur bra detta går för eleven kan läraren sedan välja att spela lättare eller svårare 
varianter på basgången som eleven sedan får härma. 
 
Efter uppvärmningsövningen är det dags att presentera materialet. Läraren börjar med att 
förklara lite vad materialet är, hur långt exemplet är och att uppgiften handlar om gehör och 
plankning. Första uppgiften för eleven blir att lyssna på materialets steg 1 och försöka 
analysera vilken form exemplet har. När formen är etablerad blir uppgiften att utröna vilka 
bastoner basen spelar och när den spelar dessa.  
 
Därefter går vi vidare till steg 2 från materialet. Här är uppgiften att i första hand fokusera på 
basgångens rytmer och känna groovet i låten. Här är det viktigt att eleven hittar rätt rytm i de 
olika delarna och att eleven får möjlighet att reflektera över vart basen har paus.  
 
I steg 3 är den första uppgiften att komma fram till vilka toner basen spelar. När tonerna är på 
plats gäller det för eleven att hitta rätt rytm för dessa. När både toner och rytm är korrekta får 
eleven fokusera på detaljer i groovet. En viktig detalj i detta steg är att reflektera över när 
basen spelar legato respektive staccato.  
 
I det sista steget får eleven börja med att lyssna efter vilka skillnader som finns från steg 3 och 
sedan redogöra dessa. Därefter går vi närmare in i detalj på A-delen och försöker komma fram 
till vad som händer där. När detta är gjort står B-delen på tur. Fillet i slutet av B-delen kan 
vara svårt att planka, hjälp från läraren kan behövas där. När alla rytmiska och melodiska 
variationer är plankade får eleven fokusera på detaljer och de instrumentala specialtekniker 
som förekommer i materialet. Vilka toner är flageoletterna i slutet och hur spelas dessa på 
instrumentet? När spelar basen legato/staccato? När spelar basen hammer on?  
 
Lektionen kommer att avslutas med några korta frågor angående materialet, hur eleven 
uppfattade detta, om eleven gjort något liknande tidigare och huruvida hen tror att materialets 
användningsområde skulle kunna optimeras på något sätt. 
 

3.4.	Urval	
När jag började med detta arbete var min tanke att pröva materialet på elever som studerar 
musik på olika utbildningsnivåer. Tanken var då att elever på nybörjarnivå framförallt skulle 
arbeta med de första stegen medan mer erfarna elever kunde avancera till steg 3 och steg 4. 
Detta upptäckte jag dock tidigt blev alldeles för stort och omfattande för detta arbete. Jag 
valde därför att avgränsa arbetet och fokusera på äldre elever med lite mer erfarenhet av 
elbasundervisning när jag prövade mitt material. Anledningen till att jag valde äldre elever 
som målgrupp har framförallt att göra med att dessa elever potentiellt kan ha mer erfarenhet 
av gehörsbaserat lärande och i större utsträckning kan ha arbetat med plankning tidigare 
(antingen på egen hand eller i undervisning). Det är dessutom troligt att elever som har spelat 



 7 

instrumentet längre har högre instrumentteknisk färdighet än vad yngre elever har. På grund 
av detta har de en större potentiell möjlighet att hinna med plankning av större delar av 
materialet under en lektion jämfört med yngre/mindre erfarna elever. Då en del av syftet med 
detta arbete är att pröva hur väl mitt skapade material fungerar ansåg jag det därför lämpligt 
att låta målgruppen bestå av äldre elever och därmed, förhoppningsvis, få möjlighet att pröva 
större delar av materialet under lektionstiden.  
 
Den utbildningsnivå jag har valt att fokusera på är folkhögskola. Jag kontaktade en baslärare 
vid en folkhögskola i Östra Mellansverige och bad om att få kontaktuppgifter till några 
elbaselever vid denna skola. Jag fick uppgifter till ett fåtal elever som jag hörde av mig till 
och erbjöd kostnadsfria elbas-lektioner med fokus på gehörsundervisning i utbyte mot att de 
deltog i min undersökning. Tyvärr fick jag avslag från några av dessa och till slut var det 
endast en elev vid folkhögskolan som tackade ja till mitt erbjudande. 
 

3.5.	Dokumentation	
Jag använde mig av två sätt att dokumentera vad jag har gjort i samband med mina lektioner. 
Dels skrev jag, efter lektionens slut, korta anteckningar av vad som hände under lektionen. I 
dessa anteckningar sammanfattar jag kortfattat vad som händer under lektionen men även 
mina egna tankar kring elevens progression och hur materialet påverkar mig som lärare i 
undervisningssituationen. Cato R. P. Bjørndal (2005) skriver om loggboksanteckningar och 
hur dessa kan struktureras på olika sätt. Då min loggbok omfattar en kort tidsrymd och 
dessutom har en relativt tydlig struktur i sig (utgår från uppvärmning + de 4 stegen) valde jag 
att skriva en relativt ostrukturerad loggbok. Den struktur jag valde att använda mig av var 
(utöver de tydliga delarna från lektionsplaneringen) att inledande författa en beskrivande del 
av vad som hände under lektionen och hur jag uppfattade elevens arbete med uppgiften. 
Därefter skriver jag mina övergripande tankar kring lektionen ur ett lärarperspektiv och hur 
lärarens roll i undervisningssituationen påverkas av materialet.  
 
Under lektionstillfället använde jag mig också av ljudinspelning. Hela lektionstillfället 
spelades in på en bärbar ljudinspelningsapparat. Därmed kan jag, vid behov, gå tillbaka och 
lyssna på delar där jag känner mig osäker kring vad som faktiskt hände, sades eller spelades.  
 

3.6.	Forskningsetiska	principer	
Innan jag genomförde min undersökning skickade jag ut ett informationsbrev till eleven som 
skulle delta i min lektion. I informationsbrevet framgår det vad mitt arbete handlar om, vad 
som förväntas av de som deltar samt att uppgifter från lektionen kommer att användas i det 
arbete jag skriver denna termin. Det framgår även att dessa uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och att namn och andra eventuella personliga uppgifter kommer att kodas så att 
de inte kan härledas tillbaka till den deltagande. Utöver detta står det även att det när som 
helst är fritt fram för den deltagande att avbryta sitt deltagande i mitt arbete.  
 
Före lektionens start kontrollerade jag även om det var okej att jag spelade in hela lektionen 
för att kunna lyssna på och analysera i efterhand. Jag förtydligade att det endast var jag som 
skulle komma att lyssna på detta material och att inga obehöriga skulle få ta del av materialet. 
Eleven godkände, före lektionstillfället, såväl informationsbrevet som ljudinspelningen.  
 
  



 8 

4.	RESULTAT	
Lektionen och intervjun jag höll dokumenterades som sagt noggrant med hjälp av loggbok 
och ljudinspelning. I detta avsnitt beskriver jag båda dessa och presenterar dessutom kortfattat 
min elev och vilka förutsättningar som rådde i samband med lektionen.  
 

4.1.	Presentation	av	eleven	och	förutsättningarna	för	lektionen	
Som jag tidigare nämnt behandlas alla uppgifter kring den deltagande eleven konfidentiellt i 
denna text. Jag har valt att kalla min elev för Tom och kommer hädanefter referera till denne 
vid detta namn. Tom kommer från en mellanstor svensk stad och studerar nu på den 
folkhögskola där jag valt att bedriva min studie. Han studerar elbas som huvudinstrument och 
har i vanliga fall elbasundervisning i samband med sina folkhögskolestudier.  
 
Lektionen jag hade tillsammans med Tom hölls på den folkhögskola där han för tillfället 
studerar. Lektionen var förlagd kvällstid utanför skolans ordinarie undervisningstider och 
Toms medverkan vid lektionen var således helt frivillig. Lektionen varade i drygt en timme. 
Under denna timme hann vi även med en kortare intervju.  
 
När jag kom till skolan blev jag insläppt av Tom som visade mig till en sal vi kunde vara i. 
Medan jag plockade upp och kopplade i min utrustning småpratade vi om musik och om livet 
som musikstuderande på olika utbildningsnivåer. Jag berättade därefter om upplägget på 
lektionen och förklarade vilka moment vi skulle gå igenom. 
 

4.2.	Lektionen	
Jag förklarade att vi skulle göra en uppvärmningsövning för att värma upp gehöret inför 
lektionens huvudmoment. Därefter spelade jag en takt och lät Tom härma det jag spelade. Jag 
var noga med att under hela lektionen vinkla halsen på min bas på ett sådant sätt att Tom inte 
skulle kunna se vilka toner jag spelade och därmed förbigå sitt gehör genom att istället 
använda sig av ögonen. Detta var något Tom uppfattade och höll sig under hela lektionen 
ifrån att försöka se vad jag spelade. Jag försökte redan i uppvärmningen väva in vissa element 
som senare skulle förekomma i materialets olika steg. Intervall, rytmer och pauser i 
härmningen är exempel på sådant jag som lärare här försökte etablera i det undermedvetna 
hos eleven. I de fall Tom inte gjorde en korrekt härmning upprepade jag exemplet och lät 
honom försöka igen. Jag kunde i detta moment konstatera att han härmade rytm och tonhöjd 
relativt bra men att pauser och längden på tonerna (frasering) ibland inte blev exakt som jag 
hade förevisat dem.  

4.2.1.	Steg	1	
Efter uppvärmningen som varade i ungefär fyra minuter gick vi vidare till lektionens 
huvudmoment, plankningsmaterialet. Jag förklarade hur uppgiften gick till och ungefär hur 
långt materialet var. Tom fick också ett notpapper för att kunna göra notiser om vad som 
hände i musiken för sitt eget minnes skull.  Därefter bad jag honom att lyssna på materialets 
steg 1 och försöka komma fram till vilken form exemplet hade. Efter en genomlyssning hade 
han fått en uppfattning om hur många delar låten hade och hur långa dessa delar var. När han 
hade förklarat för mig vilka delar han hade hört hjälpte jag till att sätta ord på dem och 
benämnde formen som en AABA-form. När han lyssnade på formen bad jag honom att inte 
använda sig av sitt instrument utan endast använda gehöret för att samla in den relevanta 
informationen. I nästa del av uppgiften berättade jag att han var fri att använda instrumentet 
vid behov. Han fick lyssna på exemplet en gång till och skulle nu försöka utröna vilka 
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bastoner som basen spelade. Han spelade till inspelningen för att hitta de toner som spelades 
och hittade de flesta bastonerna. Det började dock ställa till sig för honom med rytmen då han 
uppfattade basgången som mycket mer rytmiskt varierad än vad den faktiskt är. Jag bad 
honom lyssna utan att spela en gång och då förstod han vad som hände rytmiskt. De flesta 
bastoner hittade han snabbt, det var dock en som var lite klurigare, nämligen dominanten med 
tersen i basen i slutet av första A-delen. När han hade fått ut de flesta tonerna diskuterade vi 
vilken tonart exemplet gick i och jag förklarade att det fanns en baston i slutet av första A-
delen som han inte hade fått till riktigt. Han fick lyssna några gånger till för att försöka hitta 
vilken baston det var. Tillslut fick jag dock hjälpa till för att få honom att höra på riktigt 
vilken ton det var. Jag spelade då till inspelningen så att basen i praktiken fick en högre mix. 
En intressant detalj kring detta var att han, innan jag hjälpte till, flera gånger försökte sig på 
att spela dominantens grundton trots att han hörde att detta inte var rätt. Han kommenterade 
det själv med: ”det var mer att jag gissade på att det skulle vara det”. Ett fel som uppstod i 
detta steg var att Tom körde samma svans i A2 som i A1 (dvs. dominanten med tersen i basen 
som endast förekommer under första A-delen). Jag kommenterade kort detta men valde i detta 
skede att inte lägga så stor vikt vid det 

4.2.2.	Steg	2	
När Tom hade fått koll på bastonerna i steg 1 fick han spela igenom hela exemplet en gång. 
Därefter gick vi vidare till nästa steg av lektionen och materialet. Det andra steget uppfattade 
jag på sitt sätt som att det var lite enklare för Tom att ta till sig av. Jag lät honom lyssna 
igenom steget en gång och bad honom i första hand fokusera på basens rytm. Han noterade 
rytmen för groovet på notpapper och fick i princip rätt rytm i A-delarna efter en 
genomlyssning. B-delen var lite svårare och det tog lite längre tid för honom att uppfatta hur 
den faktiskt var. Efter ett par genomspelningar bad jag honom att enbart lyssna och fokusera 
på var basen hade pauser i groovet. Han fick därefter berätta för mig vad han hade hört och 
spelade, med viss tveksamhet, med till exemplet med rätt längd på tonerna och pauserna på 
rätt ställen. Eftersom Tom fortfarande inte helt hade fått grepp om rytmerna i B-delen valde 
jag att spela den för honom till enbart puls. Han fick därefter spela till ”No-bass-exemplet” 
(inspelning av materialet med endast trum- och gitarr-stämman) och försöka hålla igång hela 
groovet själv, jag hjälpte till att guida honom rätt på de ställen där han missade delar av 
groovet. Eftersom B-delen fortfarande inte var riktigt etablerad hos honom valde jag att spela 
endast B-delen tillsammans med honom utan inspelningen. Vi spelade därför igenom B-
delens groove tillsammans några gånger innan vi gick vidare till nästa steg. 

4.2.3.	Steg	3	
När vi gick vidare till steg 3 uppfattade jag det som att det gick ännu bättre för Tom jämfört 
med vad jag hade förväntat mig.  Jag förklarade att basgången tidigare hade legat ganska stilla 
men att den nu var mer rörlig och spelade andra ackordstoner ibland. Han fick lyssna igenom 
exemplet en gång utan att spela till. Jag bad honom att lyssna på, i första hand, rytm och 
intervaller som basen spelade. Så fort jag stannade första genomspelningen hittade han snabbt 
vilka toner A-delen började på. I A-delarna missade han dock vissa detaljer. Han gick till 
exempel alltid ned till stora D på dominanten trots att den varannan gång ska gå uppåt till lilla 
D (jämför bilaga 3). B-delen var återigen svårare att planka och vi kom fram till att den per 
automatik blir svårare då den delen endast kommer en gång jämfört med A-delen som spelas 
tre gånger. Dessutom är A-delen det sista som hörs i exemplet och kan därmed också vara 
lättare att komma ihåg. Efter ett par genomlyssningar hade Tom fått lite bättre koll på B-
delen, fortfarande var den dock svår att få till för honom. Jag spelade därför med till 
inspelningen en gång och lät honom lyssna. Han fick då en lite tydligare bild av B-delen och 
hängde med på vilken oktav som kommer när i A-delen. Dessutom härmade han direkt min 
frasering och längden på mina toner i A-delen vilket var ett av momenten jag ville pröva på 
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detta steg. Nu hade han i princip koll på A-delarna. Vi lyssnade på B-delen några gånger till 
för att riktigt få koll på den. Det fanns dock fortfarande några oklarheter i variationerna. 
Dessa benade vi ut tillsammans genom att jag spelade före och han fick härma mig. Han fick 
spela till inspelningen en gång till och upptäckte då några ytterligare variationer som han fick 
planka. Då B-delen fortfarande var svår fokuserade vi på den och spelade igenom den 
tillsammans ett par gånger utan inspelningen.  

4.2.4.	Steg	4	
Det hade gått 40 minuter av den 60 minuters långa lektionen när vi gick vidare till det sista 
steget, steg 4. Jag förklarade att vi nu framförallt skulle fokusera på A-delarna. För att få en 
helhetsbild av steget började vi dock med att lyssna på hela exemplet en gång. Han fick 
därefter lyssna två gånger till på första A-delen och började hitta vissa toner på instrumentet. 
Jag upplevde dock att det blev för mycket information för honom att höra hela A-delen 
samtidigt. Därför valde jag att endast lyssna på första takten separat några gånger, dessutom 
drog jag ner tempot på exemplet till ungefär 70 %. Då det fortfarande var svårt för honom att 
höra de snabba variationerna i A-delen spelade jag till några gånger både i originaltempo och 
i det långsammare. Efter några genomlyssningar fick han till den delen. Vi fortsatte i det 
långsammare tempot och tog oss an en takt i taget. Vissa delar fick han till men hann glömma 
bort innan de kom nästa gång. Jag hjälpte till genom att spela till inspelningen på ganska 
många av variationerna och lät honom planka det jag spelade. Vi spelade igenom A-delarna i 
ett långsammare tempo tillsammans några gånger. Tempot och tekniken i exemplet ställde till 
det en del. Exemplet var lite för tekniskt avancerat för att Tom skulle kunna sätta alla 
variationer i originaltempo.  Han uttryckte det själv som ”i teorin så kan jag” vilket jag tycker 
var en bra beskrivning då han visste vad som hände men inte riktigt kunde utföra det tekniskt 
utan vidare övning. När han hade koll på A-delarna i teorin fick han spela igenom hela 
exemplet i det långsammare tempot innan vi avslutade lektionen. B-delen hann vi inte riktigt 
bearbeta inom ramen för lektionstiden.  Jag visade honom ändå kort hur de olika variationerna 
var innan vi gick vidare till en kort intervju kring hans upplevelser av lektionen.  
 

4.3.	Elevens	tankar	efter	lektionen	
Efter lektionen hade jag en kortare intervju med Tom där han fick berätta hur han uppfattade 
lektionen och materialet. Jag kommer här att presentera delar av den intervjun. Jag har valt att 
skriva en sammanfattning av intervjun i löpande text. I och med detta har jag valt att utelämna 
vissa delar och endast fokusera på det jag anser vara relevanta i arbetet för att, på så sätt, 
kunna skapa en bättre överblick av intervjun.  
 
Tom svarar att han upplevde lektionen som rolig och givande. Han kommenterar att ”det är 
inte ofta man jobbar såhär lärarlett liksom på det här sättet”. Han vidareutvecklar 
resonemanget med att det var givande med en lärare som dels satt med facit men som också 
kunde ge inputs och poängtera grejer som eleven hade missat i plankningen. Han säger själv 
att det var skönt att han fick sitta och pröva sig fram mycket men att det var bra att jag, som 
lärare, kunde leda plankningen, välja när materialet skulle spelas upp igen och vid behov visa 
eller vägleda till lösningen på ett problem. 
 
Angående materialet tyckte Tom att det hade en bra progression. Att det var logiska ökningar 
som började lätt och att det sedan var skönt att få bygga från det redan plankade. Tom själv 
sammanfattar det ganska bra med meningen: ”det var inte att uppfinna hjulet på nytt varje 
gång liksom”. Han menar dock att det var kul att det kom nya, svårare utmaningar i materialet 
vilket ledde till att materialet inte upplevdes som lätt och tråkigt. 
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När vi diskuterade materialets längd menade Tom att det var lagom långt. Han säger att det 
krävdes fokus för att hänga med men att längden var lagom för att ändå kunna fokusera. Att 
A-delen återkom många gånger ansåg Tom var bra då han menade att det framförallt var i A-
delen det tillkom många nya beståndsdelar mellan stegen. Han tyckte dock att det var skönt 
att få en B-del som ”desorienterar en lite” däremellan.    
 
Jag frågade också om och i så fall hur han upplevde att han hade hjälp av tidigare steg under 
plankningen av de senare. Han svarade att han tyckte det var hjälpsamt då han kände igen 
väldigt mycket. Samtidigt upplevde han det som att han fokuserade mer på vad som hände i 
nuet och därmed kanske inte utnyttjade kunskapen från föregående steg till fullo. Han menar 
dock att det blev tydligare och var hjälpsamt när jag, som lärare, poängterade att det är ganska 
likt föregående steg men att det skiljer sig på några detaljer.  
 
På frågan om han tidigare arbetat med gehör på ett liknande sätt svarar Tom avvaktande. Han 
säger att han arbetade lite med gehörsundervisning med sin lärare under gymnasietiden men 
att det endast i något enstaka fall förekommer i den instrumentalundervisning han nu har i 
samband med sina folkhögskolestudier.  
 
Jag frågade också hur han tror att det här materialet skulle kunna användas i undervisning. 
Han menade att den gehörsuppvärmning vi gjorde var väldigt givande som ett 
lektionsmoment men att plankningsmaterialet möjligen skulle kunna utnyttjas mer ifall det 
istället används som ett läxmaterial. Han menar att han, under lektionstiden, framförallt 
använde sig av mig som facit och rättning på det han gjorde och att det då skulle vara mer 
tidseffektivt att använda materialet som en läxa som sedan rättas på lektionen.   
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5.	REFLEKTION	
I denna avslutande del av mitt arbete sammanfattar jag mina erfarenheter och kopplar dessa 
till den litteratur jag har använt mig av. Jag diskuterar gehörsundervisning dels i allmänhet, 
dels med utgångspunkt i den lektion jag höll tillsammans med Tom och dels utifrån det 
material jag har skapat. Jag kommer också sammanfatta mitt arbete i slutet av denna del.  
 

5.1.	Tankar	kring	gehörsundervisning	i	allmänhet	
Lars Lilliestam (1997) skriver om att spela på gehör och hur detta kan uppfattas som en sorts 
tyst kunskap. Den tysta kunskapen i detta fall åsyftar till tre punkter. Dels att det är en 
underförstådd kunskap, en kunskap som alla vet om, dels att det är något som inte kan 
förklaras med ord och dels att det handlar om ett område som tidigare inte har 
uppmärksammats som kunskap.  
 

Gehörsmusik kan sägas vara tyst kunskap … det är en verksamhet som i sin helhet inte går att 
förklara i ord, den är en sorts självklar kunskap som vi ofta inte pratar om och den har inte 
uppmärksammats som en form av kunskap (Lilliestam 1997, s74).  

 
Att gehör i musikundervisning har kommit något i skymundan jämfört med andra 
undervisningsmetoder och att det tenderar uppfattas som den tysta kunskapen Lilliestam 
(1997) beskriver kan ses som något problematiskt. Redan i inledningen till detta arbete skriver 
jag om hur jag själv har känt en avsaknad av ett undervisningsmaterial för gehör på 
instrumentalundervisningsnivå. Kan det vara så att denna avsaknad av material egentligen 
bygger på en allmän föreställning att gehörsmusik inte är kunskap på riktigt utan endast något 
som finns där som en självklarhet? Eller ligger kanske problemet snarare i det svåra att 
förklara gehörsmusik med ord och därmed en svårighet att kunna skapa ett 
undervisningsmaterial som speglar en rättvis bild av ämnet?  
 
Oavsett vilket ser jag fördel med att försöka vända denna trend och belysa vikten av 
gehörsundervisning i, åtminstone mina egna, instrumentalpedagogiska sammanhang. Jag 
menar inte att andra undervisningsmetoder skulle vara oviktiga och att jag skulle åsidosätta 
dem. Jag tror dock att det finns en viktig poäng i att, utöver dessa andra metoder, ytterligare 
belysa gehörsmusicerande i undervisningen. Att detta skulle vara viktigt menar jag beror på 
åtskilliga anledningar. Dels handlar det om att jag menar att gehör är en så pass viktig 
beståndsdel av musik att det borde finnas med som en naturlig del i 
instrumentalundervisningen och då inte bara som ett undermedvetet moment. Jag tror också 
att det är bra att belysa utveckling av gehör i undervisningen för att på så sätt uppmuntra och 
ge elever verktyg till att på egen hand lära sig musik de tycker om. En annan viktig aspekt av 
gehörsundervisning är att människor är olika och lär sig och kommer ihåg på olika sätt. Det 
finns fyra huvudsakliga sätt att minnas musik på. Dessa är auditiva, visuella, taktila/motoriska 
samt verbala minnen (Lilliestam 1997; Johansson 2002).  Medan vissa elever kanske lär sig 
bäst genom t.ex. inlärning från en notbild och då använder sig av ett visuellt minne för att 
komma ihåg musik kan det mycket väl vara så att andra elever hellre lär sig på gehör och tar 
hjälp av ett auditivt minne för att inte glömma bort vad de lärt sig.  
 

5.2.	Tankar	kring	materialet	
I intervjun jag hade med Tom berättar han att han tycker materialet hade en bra 
progressionsnivå med logiska ökningar. Att det var en uppgift där det visserligen krävdes 
fokus men där uppgiften hela tiden hade en ny nivå vilket var roligt. Jag är visserligen något 
partisk i denna fråga men jag håller med Tom i mycket av det han säger och är glad att han 
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uppfattar materialet på det här sättet. Jag måste dock kommentera att då jag endast har prövat 
mitt material på en person vid ett tillfälle kan det mycket väl vara dennes personliga 
referenser som spelar in i hur materialet nu framställs i arbetet. Faktorer som att lektionen låg 
utanför skoltid, att jag inte är hans ordinarie lärare och att det dessutom var första gången vi 
träffades kan också påverka hur han upplevde situationen och materialet. Med detta sagt ska 
jag försöka få mig en övergripande bild över materialet och hur detta skulle kunna användas i 
undervisningssituationer. Jag börjar med en analys med hjälp av formler.  
 
Formler är beståndsdelar i musiken. Precis som bokstäver och ord finns sammansatta som 
färdiga fraser och uttryck finns det toner och rytmer som är sammansatta till musikaliska 
fraser och uttryck inom musiken (Lilliestam 1997). Lilliestam själv definierar formler inom 
musiken som:  
 

ett karaktäristiskt musikaliskt motiv eller mönster, vilket har en igenkännbar kärna, även om det 
exakta utförandet av formeln kan varieras inom vissa givna ramar (Lilliestam 1997, s 78) 

 
Formler kan vara såväl en låts form, en ackordföljd eller ett melodiskt motiv. Alla dessa är 
något som förekommer i mitt material och kan således vara något att ha i åtanke vid 
användning av materialet i en undervisningssituation. Även om jag inte aktivt tänkte att jag 
använde mig av just formler när jag producerade mitt material hade jag ändå en tanke med 
mycket av de val jag gjorde. Att formen på materialet är en AABA-form valde jag för att 
eleven skulle kunna känna igen sig i formen som är vanligt förekommande inom genren. Jag 
tänkte då inte på det som en musikalisk formel men kan i efterhand konstatera att det är en 
sådan. Även om jag inte aktivt tänkte att jag skulle använda mig av formler tror jag att jag 
undermedvetet gjorde det i skapandet av materialet. Jag använder mig av beståndsdelar som 
jag vet fungerar och är vanligt förekommande inom genren. På så sätt blir det också enklare 
för eleven att ta till sig av materialet då hen kan koppla det till basgångar hen tidigare spelat 
eller musik som hen tidigare har lyssnat på (förutsatt att eleven är någorlunda bevandrad i 
västerländsk populärmusik).  
  
En annan formel som jag kan se väldigt tydligt i mitt material är hela basgångens struktur som 
utvecklas i varje steg. Basgången börjar simpelt med en enkel formel för ackordföljd och 
form för att sedan utvecklas till att bli mer och mer avancerad allteftersom stegen ökar. Detta 
tror jag kan få en funktion som en slags trygg punkt i uppgiften. Även om eleven inte vet 
exakt vad som ska komma i nästa steg vet hen att vissa formler kommer finnas kvar och vara 
konstanta eller varieras en aning. Detta tror jag bidrar till en trygghetskänsla för kommande 
steg och att det även kan bidra till ett förhållningssätt att ta sig an uppgiften som blir mer 
strukturerat och genomtänkt. Detta är också något Tom är inne och berör i intervjun då han 
säger ”det var inte att uppfinna hjulet på nytt varje gång liksom” när vi diskuterar materialet 
och dess utformning.   
 
I intervjun med Tom framkommer det också att han förespråkar att använda materialet som en 
läxa snarare än som ett lektionsmoment. Han menar att det på så sätt kan bli mer tidseffektivt 
till skillnad från hur det var nu då han upplevde läraren mest som ett facit. Att använda sig av 
materialet som en läxuppgift var också min ursprungliga tanke när jag producerade det. Jag 
ser dock också en fördel i att göra det som ett lektionsmoment. Det är intressant att, som 
lärare, se hur eleven tar sig an ett gehörsproblem och kan vara bra att ha möjlighet att hjälpa 
till ibland och visa olika taktiker för att tackla eventuella svårigheter. Lilliestam skriver: 
 

Läraren (=skivan) har förvisso ett oändligt tålamod och spelar upp sin fras hur många gånger som 
helst utan att tröttna, men han kan å andra sidan inte visa eller förklara hur han gör. När man har 
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en levande lärare hör man inte bara det han gör – man kan också se hur han gör det och fråga 
honom om man inte förstår. Inspelningen däremot bara upprepar sitt budskap om och om igen 
(Lilliestam 1997, s 81). 

 
Precis som Lilliestam (1997) skriver finns det för och nackdelar med såväl ett förinspelat 
material som med en lärare. Även om jag i detta fall inte lät min elev se vad jag gjorde hade 
han möjlighet att fråga när han inte förstod. Vi fick vid vissa tillfällen också en bra musikalisk 
diskussion kring vilka musikaliska parametrar som förekom i materialet. En diskussion där 
såväl musikaliska termer som musikaliska formler förekom.  
 
Jag tror absolut att det här materialet kan fungera bra som ett läxmaterial och det är mycket 
möjligt att det blir mest tidseffektivt genom att använda det på det sättet. Att eleven själv får 
ta sig an uppgiften tror jag också är bra då hen på det sättet kan lära sig väldigt mycket på att 
pröva sig fram. Samtidigt tror jag dock att det finns en poäng i att även behandla delar av 
materialet under lektionstid. Detta för att kunna kartlägga elevens metoder för plankning och 
även visa på andra möjliga vägar att ta för att nå till slutmålet och på så sätt potentiellt 
utveckla elevens plankningstekniker.   
 

5.3.	Tankar	kring	lektionen	
Jag upplevde det som att lektionen överlag flöt på bra och att det var en utvecklande stund för 
såväl mig som Tom. I samband med intervjun kommenterade han också att lektionen var 
givande och att han inte så ofta har jobbat med gehör på det här sättet. Jag tror att det var en 
bra grej att börja lektionen med en gehörsuppvärmning. På så sätt kom Tom in i tankesättet. 
Med detta tror jag även att prestigen släppte en aning vilket underlättade det vidare arbetet 
under lektionen. Vissa moment i arbetet med materialet var svåra för Tom att höra. Jag 
upptäckte under lektionens gång hur jag fick finna metoder för hur jag på bästa sätt kunde få 
honom att uppfatta vad som hände i musiken och vad basen spelade. De metoder jag 
framförallt använde mig av var lyssning, spela med till inspelningen och spela utan bakgrund. 

• Med lyssning menar jag de tillfällen då jag bad Tom lägga ifrån sig instrumentet och 
endast lyssna på ett specifikt moment. Detta var en metod som fungerade väldigt bra 
vid tillfällen då han hade en grundläggande koll på tematiken i basgången men 
saknade någon detalj, till exempel rytm eller pausers placering. Denna metod tycker 
jag är väldigt bra att använda sig av då det resulterar i att eleven får finna lösningen 
helt själv, läraren finns bara där för att hänvisa vilken väg hen kan gå men gör inget 
mer för att hen faktiskt ska ta sig fram. 

• När jag skriver spela till inspelningen syftar jag på hur jag som lärare dubbar 
basgången och på så sätt får basen att höjas i mixen och låta mer i praktiken. Detta var 
en metod som jag tidigt under lektionen började använda mig av då jag märkte att det 
var svårt för min elev att uppfatta vissa delar av basgången. Metoden fungerade 
väldigt bra. För det mesta blev det lättare för Tom att uppfatta och härma vad som 
hände när även jag spelade det. Ett problem med denna metod är dock att jag som 
lärare möjligen hjälper till lite för mycket. Hade eleven suttit själv och gjort denna 
uppgift skulle hen istället ha fått prövat sig fram flera gånger (förutsatt att hen inte 
hade gett upp) och på så sätt kunnat utveckla sitt eget gehör ytterligare.  

• I den sista metoden jag här beskriver underlättar läraren ytterligare elevens uppgift. 
Spela utan bakgrund handlar alltså om att jag som lärare spelar basgången endast till 
en given puls, det vill säga utan det förinspelade materialet i bakgrunden. Med denna 
metod isoleras basgången ännu mer och blir ännu tydligare för eleven att höra. Jag kan 
dock, såhär i efterhand tycka att det är synd att använda sig för mycket av metoden då 
jag upplever det som att man underlättar något för mycket för eleven.  
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En annan metod som jag bara hann snudda på vid slutet av lektionen var sång. Att låta eleven 
först härma muntligt för att sedan omsätta tonerna till instrumentet är en spännande metod 
som jag gärna skulle vilja pröva mer av i framtiden.  
 
Jag förespråkar med andra ord att låta eleven, i största möjliga mån, finna lösningen på 
uppgiften själv. Lärarens roll bör snarare vara stöttande och vägvisande. Under en så pass kort 
lektion som vi hade tror jag dock det var bra att använda sig av de metoder jag använde för att 
hinna med stora delar av materialet under utsatt tid.  
 
Något intressant som framkommer ur intervjun är att Tom säger att han var väldigt fokuserad 
på vad som kom i nuet och därmed inte använde sig till fullo av de kunskaper han hade med 
sig från tidigare steg.  Han beskriver dock hur man fattade det när läraren förklarade och 
ifrågasatte hur förra steget egentligen var. Detta kan kopplas till de formler jag skrev om i 
förra avsnittet och hur dessa är en viktig beståndsdel i materialet. Hur ter sig då dessa 
praktiskt i lektionssammanhanget? I samband med sin studie skriver KG Johansson (2002) 
om strategier som hans informanter använde sig av: 
 

Dessa strategier kan vara både medvetna och omedvetna - det är tveksamt att någon av 
informanterna medvetet tänkte, till exempel, att ”Nu ska jag lyssna efter formler” (Johansson 
2002, s 197, min översättning)  

 
Det Johansson säger tror jag kan stämma ur ett större musikaliskt perspektiv vid plankning 
första gången. I samband med mitt material tror jag dock att användandet av formler blir mer 
påtagligt då samma formler hela tiden utvecklas mellan stegen. Även om eleven kanske inte 
ordagrant tänker att ”jag ska lyssna efter formler” kan hen mycket väl tänka ”hur skiljer sig 
det här exemplet åt från det förra och vilka delar är likadana?”. Formlerna blir därmed en 
viktig beståndsdel i det praktiska arbetet och något som jag som lärare kan vara med och 
poängtera och medvetandegöra i lektionsarbetet med materialet.  
 
I övrigt var det, för mig som lärare, väldigt skönt att ha materialet att luta mig tillbaka på i 
lektionssammanhanget. Detta tror jag beror på flera faktorer, jag ska nu kortfattat nämna tre 
av dessa.  

• För det första finns det en väldigt tydlig plan med lektionen och ett konkret 
tillvägagångssätt för att fullfölja denna. I mina loggboksanteckningar skriver jag: ” Jag 
kunde verkligen ta det lugnt lyssna vilka delar han (Tom) satte och vilka han behövde 
jobba mer på”. Den tydliga och logiska progressionen i materialet har en tydligt 
utstakad väg och jag som lärare kan därmed välja att fokusera på detaljer då materialet 
hela tiden för lektionen framåt.  

• För det andra handlar det om ett material som jag själv har producerat och med andra 
ord har väldigt bra koll på. Detta underlättar såklart i lektionssammanhanget då jag är 
väldigt insatt i uppgiften och därmed kan välja att fokusera på detaljer i elevens 
plankning.  

• För det tredje upplever jag det som att det alltid finns ytterligare detaljer att jobba med 
i materialet (åtminstone under en kortare lektionstid, som den jag och Tom hade 
tillsammans). ”Jag upplever det som att det finns väldigt många dimensioner i det här 
materialet och att det alltid går att lägga till en extra nivå på alla stegen” skriver jag i 
mina loggboksanteckningar. Detta tror jag är viktigt för mig som lärare i 
undervisningssituationen. Även om eleven klarar alla de grundläggande momenten 
finns det en hel del detaljer att arbeta med och därmed en möjlighet att fördjupa sig i 
materialet och ta elbas-spelet till en ny dimension.  



 16 

 
En viktig detalj att påpeka kring min roll som lärare i den här situationen är åldern och nivån 
på min elev. När jag började skapa materialet var min tanke att de olika stegen skulle kunna 
anpassas till olika utbildningsnivåer. Då jag inte har testat detta i praktiken är det mycket 
möjligt att detta kan fungera på olika nivåer. Jag tror dock att materialet, i dess nuvarande 
utformning, i första hand lämpar sig bättre för högra nivåer. Även på den nivå där jag nu 
utförde min undersökning (en nivå som ur svenskt musikutbildningsperspektiv får anses som 
relativt hög) var materialet i sitt sista steg ganska avancerat. För mer oerfarna elever på en 
lägre utbildningsnivå tror jag att det kan krävas ett enklare material och en tydligare 
introduktion till gehörsundervisning.  
 

5.4.	Avslutande	tankar	
Jag tycker att detta arbete har varit intressant och givande för mig som lärare. Jag har skapat 
ett undervisningsmaterial som fokuserar på gehörsundervisning och sedan prövat det i 
praktiken under en lektion med en elev. Jag har också fått respons kring vad denne elev tyckte 
om såväl materialet som lektionen och haft möjlighet att reflektera kring detta.   
 
Att använda mig av ett material som detta var väldigt behagligt för mig som lärare. Jag fick 
dessutom positiv respons från min elev och uppfattade även själv materialet som en positiv 
uppgift. Att jag skulle använda mig av detta eller ett liknande material i min framtida roll som 
lärare är absolut troligt. Dessutom har jag i och med detta arbete fått en insikt i hur ett sådant 
här arbete fungerar och har fått inspiration till hur jag skulle kunna utveckla detta eller ett 
liknande material för framtida användning inom elbasundervisning. Om jag vill göra ett 
liknande material i framtiden kan jag ta till vara på Lilliestams (1997) teorier om formler på 
ett annat sätt redan från start. Genom att använda mig av dessa och andra reflektioner och 
erfarenheter från detta arbete tror jag att jag kan utveckla mitt material och skapa en 
undervisningsmetod som kanske kan passa bättre även för lägre nivåer.   
 
Frågan är huruvida ett sådant här material behövs? Även om jag väljer att åsidosätta de 
fördelar jag som lärare upplevde med att använda ett sådant här material och den positiva 
respons jag fick av min elev tror jag absolut att det finns ett behov av gehörsundervisning på 
instrumental nivå inom musikundervisning. I Johanssons (2002) avhandling konstaterar 
författaren att det inte fanns någon märkbar skillnad i hur väl musiker med formell 
musikundervisning presterade i gehörsspel jämfört med musiker utan sådan undervisning. 
Han skriver vidare att om gehör är något som svensk musikundervisning har i uppdrag att lära 
ut borde nya metoder för detta utvecklas då det i nuläget inte kan konstateras någon skillnad 
på gehörsnivå mellan skolade och oskolade musiker. Detta påstående stärker min egen åsikt 
om att gehörsundervisning är en viktig del i musikutbildning och att det borde få större plats 
inom detta. Om sedan en rimlig metod att lära ut detta är med hjälp av ett material liknande 
det jag själv har producerat eller om det finns andra mer lämpliga metoder är svårt för mig att 
avgöra i nuläget. Huvudsaken tror jag är att försöka sig på gehörsbiten även inom 
undervisning och ge momentet den plats det förtjänar och behöver. Bara genom att öva oss 
och utsätta oss för gehörssituationer kan vi bli bättre på dem. Eller som KG Johansson (2002) 
uttrycker det:  
 
”ear playing is learned by doing it – by playing by ear” (Johansson 2002, s 231).  
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