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Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse visuella intryck 

kan ha för gehörsbaserad trumundervisning. Studien genomförs genom att en elev undervisas 

med två olika förutsättningar – eleven får på en lektion se lärarens trumset, och på den andra 

lektionen får eleven inte se trumsetet. Fokuset under lektionen ligger på elevens imitations- och 

gehörsförmåga. Avslutningsvis reflekterar jag kring resultatet som visade att elevens förmåga 

att höra och imitera rytmer och instrumentation på trumsetet förbättrades när eleven inte såg 

vad jag gjorde på trumsetet. 
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INLEDNING 

Min musikaliska resa startade i tidig ålder; när jag var fem år satte jag mig vid trumsetet och 

började spela. Jag hade ingen lärare då den lokala kulturskolan inte ville ta in för unga elever, 

och fick helt enkelt lära mig själv. Mina tre första år bakom trumsetet bestod således helt av 

gehörsundervisning eller imitation av musik som jag tyckte om. Såhär i efterhand förstår jag 

vilken viktig och stabil grund jag fick av dessa tre år – när jag började på kulturskolan förstod 

jag redan trumsetets olika funktioner, jag visste hur alla olika delar i trumsetet lät, och jag hade 

en förhållandevis stor musikalisk vokabulär för min ålder. Detta har lett till att jag i min 

undervisning lägger stor vikt vid att inkorporera imitation och gehör hos mina elever. 

Det som jag tycker är mest intressant med imitation i samband med musik, är att det egentligen 

finns två områden att imitera – det producerade ljudet och den producerande rörelsen. Genom 

att ha undervisat många elever under de senaste åren har jag märkt att den vanligaste imitationen 

bygger på den producerande rörelsen. Genom att flytta på trummor och placera eleven så denne 

ser mig som lärare bra brukar undervisningen alltid flyta på bättre än när eleven inte ser. Detta 

har skapat ett intresse hos mig att undersöka hur stor påverkan synen har på vår 

imitationsförmåga, och vad detta får för resultat i undervisningen. Imiterar eleverna min rörelse 

eller ljudet den skapar? Vilket borde eleven imitera? Vilken skillnad blir det när de imiterar 

rörelsen kontra ljudet? 
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BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE 

I följande avsnitt presenteras bakgrund till ämnet imitations- och gehörsundervisning i form av 

tidigare litteratur. Jag kommer även förklara vad jag anser vara speciellt med gehörsbaserad 

undervisning på trumset. 

Imitation och undervisning utan noter 

Robert Schenck skriver i sin bok Spelrum (2006) om imitation – ”traditionsbäraren”. Han 

förklarar hur imitation och förebilder genom i historien har varit den vanligaste och mest 

framgångsrika undervisningsmetoden. Han menar att sättet vi pedagoger själva spelar, sitter, 

tänker kring framträdanden och musik generellt, vår tolerans för olika kulturer och personer 

kommer påverka eleven mer än alla ord vi säger under undervisningen. Detta ska dock inte 

resultera i att vi lärare bara ska göra, inte tänka, för den kraften vi har som förebilder ska inte 

underskattas. 

Enligt Schenck är det viktigt att vi på instrumentallektionerna även spelar utan noter, något han 

kallar gehörsorienterad undervisning. Schenck menar också att den musikern som har bäst 

förutsättningar för att bli en bra notläsare är den som utgår från en gehörsupplevelse. Schenck 

hävdar att spel utan noter bland annat ger möjligheter att: 

- Ha bättre kommunikation 

- Fokusera mer på musiken, uttrycket och instrumentet 

- Utveckla lyssnandet 

- Spontant kunna musicera med och för andra  

(Schenck 2006) 

Huib Schippers skriver i sin bok Facing the Music (2009) om hur musikundervisning ser ut runt 

om i världen. I Afrika finns det exempel på en pedagogik som lägger större fokus på att eleverna 

ska lära sig det praktiska innan det teoretiska. Denna pedagogiska inriktning återfinns i både 

musik- och dansundervisningen. De ska lära sig att lyssna och memorera det de mer erfarna 

musikerna gör. De erfarna musikerna varken saktar ner eller delar upp stycket för att underlätta 

inlärningen, utan eleven får plocka upp det den kan. Ibland vänder sig musikern även om för 

att få eleverna att lyssna mer än titta.  

Synintryckens påverkan på lyssning 

En studie gjord i USA (Burdette et al, 2008) visar på hur hjärnan reagerar på auditiva uppgifter. 

Studien visade att när hjärnan utsätts för svåra uppgifter, i detta fallet att skilja på två toner som 

spelades väldigt nära inpå varann och säga vilket ton som var först, skiftades fokuset i hjärnan 

och mindre energi lades på att tolka synintryck och mer på att tolka ljudintryck. Ju svårare 

uppgiften var, desto mer fokus lades av hjärnan på att tolka ljudet. Författarna beskrev det som 

att hjärnan stängde sitt inre öga, och bevisade således att ett begränsat synintryck påverkar vår 

lyssningskapacitet. Studien visade också, eftersom den utfördes på både dirigenter, bandledare 

och personer utan musikalisk bakgrund, att de med större vana i musiksammanhang kunde 

behålla mer av sina synintryck samtidigt som de kunde prestera ännu bättre i testerna. (Burdette 

et al, 2008) 
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Problemområde - Gehör på trumset 

Något som jag känner är viktigt att diskutera är hur gehörsspel och gehörsundervisning hänger 

ihop med instrumentet trumset. Traditionell gehörsundervisning söker att utveckla elevens 

gehör på många olika sätt, bland annat rytm, tonhöjd, form, harmonik etc. Undervisningen 

söker att utveckla elevens förmåga att höra skillnader på tonhöjder och även kunna återge dem 

med säkerhet, kunna identifiera olika modus och harmoniska förlopp och identifiera och återge 

rytmiska förlopp. Till skillnad från den mesta annan instrumentalundervisning innehåller 

gehörsbaserad trumsetsundervisning inget tonhöjdsgehör, istället används något som jag kallar 

instrumentationsgehör. Det handlar om vilka trummor eller cymbaler som det spelas på och 

framför allt vilken funktion dessa individuella instrument har i olika musikaliska sammanhang. 

Eftersom både trummor och cymbaler kan ha olika tonhöjd, karaktär och klang men ändå ha 

samma funktion inom trumsetet i sig, beroende på vilket ideal trumslagaren har, blir gehöret 

desto svårare att öva eftersom det sällan finns ”rätta svar”. Gehörsundervisning på trumset blir 

därför, förutom övning av att identifiera och återge rytmer, att lära känna instrumentet och 

förstå dess funktion i musiken, och på så sätt kunna tolka det man hör. 

Det är här som jag tänker att det visuella har stor påverkan på en trumslagares gehör. Genom 

att kunna se trumslagaren som man försöker efterlikna, kan man genom att se var trumslagaren 

slår förstå vilken del av instrumentet som ljuder och därför hur det tolkas in på det egna 

trumsetet. Av denna orsak vill jag hävda att det är svårare att få med alla kategorier i 

gehörsundervisningen på trumset, då det jag kallar instrumentationsgehör lätt spelas ut av 

visuella intryck. 
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SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse visuella intryck kan ha för 

gehörsbaserad trumundervisning. 

Frågeställningar 

• Hur påverkas elevens gehör och imitationsförmåga av avsaknaden av visuella intryck? 

• Hur påverkas elevens musikaliska gestaltning i gehörsbaserad trumundervisning när 

förutsättningarna för visuella intryck förändras? 
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PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

För att testa hur gehöret och imitationsförmågan påverkas av visuella intryck har jag valt att 

fokusera på att försöka lära ut ”fills”1 till en elev med olika visuella förutsättningar. För att 

underlätta i undersökningen och lättare kunna placera undervisningen på en bra nivå väljer jag 

att använda mig av en elev som jag har haft tidigare, och därför har god förståelse för vad denna 

eleven har för förkunskaper. Eleven har bara spelat trummor i ett par månader och är därför på 

en nybörjarnivå som blir lätt för mig att anpassa undervisningen för. Hen har bara berört 

konceptet med fills någon gång tidigare och har därför begränsade förkunskaper på området, 

vilket hjälper mig i min undersökning genom att jag kan anta att det som kommer fram är det 

som jag har visat, och inget annat. 

Jag kommer att ha två lektioner med eleven. Båda ser till upplägget likadana ut, förutom 

skillnaden att jag under den andra lektionen kommer att täcka för mitt trumset och min kropp 

för att hindra eleven från att kunna använda sig av synen för att härma mitt spel. Lektionerna 

kommer vara runt 30 minuter långa. 

Jag har skapat ett dokument med två olika sorters komp (se bilaga), och till dem har jag skrivit 

tre fills vardera. Lektionerna kommer sedan se lika ut, förutom på en punkt. De börjar med att 

vi jobbar med kompet som är bestämt för den lektionen. Först och främst ska eleven lyssna på 

vilket komp jag spelar, och sedan spela det själv. Fortsättningsvis jobbar vi lite med hur kompet 

spelas, till exempel flyt och dynamik. Eftersom fokus främst ligger på den gehörsmässiga 

utlärningen kommer inte allt för mycket tid läggas på gestaltning i sig, utan mer hur eleven 

initialt tolkar mitt spel. När eleven väl har lärt sig kompet är det dags att gå vidare till fillsen, 

som är skrivna i en stigande svårighetsgrad och börjar enkelt. Målet är att försöka hinna igenom 

alla fills på papperet innan lektionen är slut, och kunna spela dem i en musikalisk kontext. Jag 

vill i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika att förklara och ge verbala instruktioner 

till eleven och i stället lita på den gehörsmässiga tolkningen. Om eleven ställer frågor så ska 

jag försöka att visa en gång till innan jag svarar, för att fokusera undervisningen på gehöret och 

elevens egna tolkning. I frågor om handsättning, framför allt under den andra lektionen när 

eleven inte ser vad jag gör, kommer jag be eleven att spela som det är bekvämt och känns bra. 

Efter lektionen skriver jag loggbok för att lättare i efterhand minnas vad jag tänkte och kände 

under och efter lektionen, samt allmänna kommentarer kring planering och genomförande som 

jag kommer att tänka på när lektionen väl är genomförd. Ljudet från lektionerna kommer även 

spelas in för att jag ska kunna lyssna med färska öron i efterhand, och komma ihåg exakt vad 

som händer. Eleven har blivit informerad om inspelningen och godkände att lektionerna spelas 

in. Loggboken kompletterar även inspelningarna på det sätt att jag kan skriva ner vad jag ser 

under lektionerna, vilket kan vara minst lika givande som det auditiva resultat elevens rörelser 

skapar. Loggboken kommer vara ostrukturerad. (Bjørndal, 2005) 

Jag har valt att i detta arbete anonymisera eleven helt, av orsaken att eftersom jag har haft eleven 

innan kan det vara lätt att lista ut vem hen är. 

                                                 
1 Fills, som är en förkortad och försvenskad version av engelskans fill-in, består (enligt mig) oftast av olika rytmer 

i händerna kombinerat med att man slår på olika trummor i en specifik ordning. Fillets funktion är att vara som en 

brygga mellan två olika delar i en låt och göra övergången tydligare för lyssnaren, samt förstärka perioder i 

musiken. Fillet föregås och efterföljs av ett komp som även det är förutbestämt. 
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Lektion 1 – Gehörsbaserad undervisning med visuella intryck 

 

   

 
    Figur 1: Komp 1 

Den första lektionen började med att jag visade det första kompet (figur 1) som vi skulle 

använda oss av. Jag räknade in mig själv och började spela i ett ganska långsamt tempo. Eleven 

tittade noga på vad jag gjorde, och efter ungefär sex takter såg jag att eleven verkade ha förstått 

hur kompet gick. Utan att sluta spela bad jag då eleven att hoppa in och spela tillsammans med 

mig. Jag märkte då hur eleven spelade rätt komp, men ganska osäkert och svagt. Efter ett tag 

började dock eleven känna sig bekväm och spelade starkare och säkrare. Vi spelade tillsammans 

i ungefär 30 sekunder innan jag avbröt. Jag märkte att elevens bastrummeslag alltid var lite 

tidigare än mitt, även om elevens händer ändå spelade samtidigt som mina. Jag bad därför 

eleven att lyssna till hur hens hihat lät, och försöka att få bastrumman att låta samtidigt som 

den. Vi spelade tillsammans igen och denna gång gick det lite bättre.  

Vi spelade tillsammans i ungefär 30 sekunder till innan jag avbröt och påpekade att även om 

det blev mycket tajtare så kunde eleven försöka en gång till, och denna gång försöka lyssna till 

min bastrumma och synkronisera med den. Eleven uppvisade då lite osäkerhet inför uppgiften 

och frågade om hen alltså ska försöka synkronisera med min bastrumma, till vilket jag svarade 

ja. Vi spelade tillsammans igen. Efter ungefär 30 sekunder till slutade jag spela och bad eleven 

spela själv. Bastrumman var nu tajtare och eleven fick ett bättre flyt i kompet. Innan vi gick 

vidare till nästa moment i lektionen, nämligen första fillet, sade jag några saker som eleven kan 

tänka på när hen spelar kompet. Jag påpekade ännu en gång att eleven kunde vänta lite längre 

innan hen spelade på bastrumman får att få det lite tajtare, och även att hen kunde spela 

bastrumman lite starkare, för att få en jämnare balans mellan delarna i trumsetet. Eleven frågade 

då hur hen ska få mer volym ur bastrumman. Jag sade att det hänger dels på var foten är 

placerad, men framför allt hur mycket kraft som läggs in i slaget. Eleven testade kompet igen, 

den här gången med en bättre balans i trumsetet. 

 

   

 

    Figur 2: Fill 1A 

Vi gick vidare till nästa moment i lektionen, det första fillet (figur 2). Jag började spela för 

eleven, en takt med kompet som vi gick igenom innan och en takt med fill. Jag spelade det 

ungefär fem gånger innan jag stannade för att se hur mycket eleven förstod, och visade sen fillet 

igen, fast nu mycket långsammare och med tydligare slag. Eleven förstod då hur det skulle vara 

och spelade fillet tillsammans med mig. När vi sen ökade tempot igen och skulle spela med 

komp fungerade det inte riktigt för eleven, så jag avbröt igen och visade en gång till. Jag 

förklarade också att högerhanden ska gå lika fort som när vi spelar hihat i kompet samtidigt 

som jag visade hur den går, och då förstod eleven mycket bättre och kunde sen spela fillet. Jag 

märkte dock att elevens vänsterhand var lite för tidig i sin rytm, och försökte med ett överdrivet 

kroppsspråk och lite extra volym på vänsterhanden få eleven att plocka upp det, vilket gjorde 

att eleven spelade med bättre flyt. När vi hade övat det i ungefär 40 sekunder slutade vi spela 

och eleven frågade då om det går två av rytmfiguren i en takt, till vilket jag svarade och visade 
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att det var fyra stycken. Vi spelade sen en takt komp och sedan fillet tillsammans, utan några 

större problem. För att hjälpa eleven att veta när fillet börjar gjorde jag ett väldigt tydligt lyft 

och en nick innan fillet började. Efter några vändor med komp och fill bad jag eleven att titta 

lite på hur hen spelade på pukan – hen träffade nämligen väldigt svagt på kanten, och fick ingen 

balans i fillet. Eleven fick sen spela kompet själv vilket gick väldigt bra. Jag bestämde mig för 

att förklara att vänsterhanden bör spelas lite senare för att få bättre flyt, vilket vi testade med 

gott resultat. 

 
    

 

     Figur 3: Fill 1B 

Vi var nu ungefär halvvägs in i lektionen när vi gick vidare till nästa fill (figur 3). Jag spelade 

upp fillet tillsammans med kompet som vi gick igenom tidigare. Eleven testade fillet genom att 

försöka spela tillsammans med mig. Jag märkte att hen inte riktigt förstod så jag slutade spela 

och försökte förstå hur mycket hen hade förstått. Eleven hade kopplat vilka trummor hen skulle 

spela på och i vilken ordning, men hade inte förstått hur rytmen gick eller var i takten fillet 

började. Jag spelade då fillet för sig för att eleven tydligare skulle förstå hur rytmen gick. Eleven 

spelade rytmen lite hackigt och inte helt i tempo, men hade ändå förstått vilka slag som gick 

fort och vilka som gick långsamt. Vi gick därför vidare med att försöka spela fillet tillsammans 

med kompet i tempo. Eleven började spela fillet på rätt ställe men hade problem med att få 

rytmen rätt. Jag gick därför vidare med att spela fillet på virveln, för att eleven lättare skulle 

höra rytmen utan att det spelades på olika trummor. Jag märkte av en frustration hos eleven när 

hen inte satte rytmen. Jag försökte då förklara de olika delarna i fillet och vi spelade dem var 

för sig. Den första rytmen, den första fjärdedelen av rytmen, bestod av först två sextondelar och 

en åttondel, precis som det första fillet. Vi började med att bara spela den rytmen många gånger. 

När den fungerade gick vi vidare till nästa fjärdedel i fillet, som bestod av en åttondel och två 

sextondelar. Jag förklarade handsättningen för att underlätta rytmen, och sen började vi spela 

den väldigt långsamt. Vi tog sen upp tempot litegrann när det började flyta på. För att betona 

var i takten rytmen var, jämfört med den första rytmen, räknade jag pulsen högt. När eleven 

klarade av att spela båda rytmerna för sig försökte jag förklara skillnaden mellan dem genom 

att förklara hur handsättningen gick. Vi testade sedan att spela den första rytmen två gånger och 

sedan den andra rytmen två gånger för att träna på att byta mellan dem. Jag spelade i förväg 

hela tiden och räknade pulsen högt med munnen. Ännu en gång tog det stopp för eleven och 

jag märkte att frustrationen blev värre. Eleven sade att hen inte förstod. 

Jag gick därför vidare med att bryta ner rytmerna ännu mer. Istället för att bara räkna pulsen 

räknade jag nu ”1 an å så, 2 an å så, 3 an å så, 4 an å så” för att betona sextondelsunderdelningen 

i pulsen, och var de olika rytmerna hamnar. Jag såg att eleven fick en liten ”ahaupplevelse” och 

hen sade att hen förstod. Eleven gick vidare med att spela båda rytmerna för sig samtidigt som 

hen räknade högt som jag gjorde. Eleven spelade då båda rytmerna helt korrekt och verkade ha 

förstått hur de fungerar. Vi övade då tillsammans de två rytmerna efter varandra och räknade 

sextondelsunderdelningen högt. När det fungerade blev eleven tydligt glad och upprymd och 

slog ihop stockarna som en applåd, och vi gick tillbaka till att spela fillet igen. Jag visade med 

det nya räknesättet exakt hur fillet lät, och eleven sade att hen förstod. Jag höjde tempot 

litegrann och vi testade att spela rytmen från fillet, fortfarande på virveln. För att förtydliga 

rytmen accentuerade jag de sextondelar vi inte skulle spela med rösten och tänkte att det skulle 

skapa ett bättre flyt i rytmen om alla sextondelar i underdelningen var representerade jämnt, 

fast med olika ljud. Eleven hakade på och vi höjde tempot långsamt samtidigt som vi spelade. 
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Vi gick vidare till att spela kompet igen, och jag spelade det för eleven samtidigt som jag 

räknade på samma sätt.  

Eleven hade dock fortfarande problem med att få till rytmen i fillet tillsammans med kompet, 

och föll tillbaka till att spela en annan rytm istället. Vi gick tillbaka och övade fillet för sig och 

det fungerade bra igen, så länge det inte var tillsammans med kompet. Eleven övade lite själv 

men höll inte riktigt pulsen. Därför valde jag att vi skulle öva tillsammans, jag spelade kompet 

och eleven spelade fillet. Eleven spelade rätt de första gångerna men efter fem-sex gånger föll 

hen tillbaka till en annan rytm. Det var nu bara några minuter kvar på lektionen, men jag gjorde 

ett sista försök att förklara på ett annat sätt. Denna gång visade jag eleven hur man kan spela 

rytmen genom att spela den sextondelen man ska vara tyst på i luften med handen, så att man 

egentligen spelar alla sextondelar, men att det enda som kommer fram är rätt rytm. Efter lite 

övning klarade eleven av det och sade att hen tyckte att det var ett väldigt bra sätt att tänka på. 

Dock var lektionen slut och vi hann inte med mer. 

I min loggbok som jag skrev efter detta lektionstillfälle uttryckte jag ganska mycket oro inför 

den andra lektionen. Eftersom lektion 1 inte gick jättebra, vi fastnade ganska fort och var fast 

där resten av lektionen, var jag ganska orolig för att det skulle bli väldigt mycket svårare när 

eleven inte kunde se vad jag gjorde med händerna. Eftersom jag under lektionens gång hade 

uppmärksammat hur mycket eleven koncentrerade sig på mina händer kändes det som att det 

var väldigt viktigt för förståelsen av vad som händer. Jag skrev också att jag måste ändra fillen 

inför nästa lektion, så att de är en lättare rytm fast annan instrumentering på trumsetet än den 

första lektionen. Tanken jag hade var att det inte ska bli för svårt för eleven, och eftersom det 

kommer vara en annan instrumentering på fillet borde hen inte känna igen rytmen. Jag skrev 

flera gånger i loggboken att jag trodde att det kommer bli mycket svårare nästa lektion, och var 

mycket osäker på vad det skulle få för resultat i studien. 

Lektion 2 – Gehörsbaserad undervisning utan visuella intryck 

 

 

 

    Figur 4: Komp 2A                                 Figur 5: Komp 2B 

Innan lektionen började hade jag i förväg hängt ett skynke framför trumsetet som jag skulle 

sitta vid. Skynket hängde på ett mickstativ och täckte hela mitt trumset och min kropp, upp till 

axlarna ungefär. Detta för att jag fortfarande skulle kunna få en personlig kontakt och framför 

allt ögonkontakt med eleven, men också för att jag skulle kunna se hur eleven spelade på 

trumsetet. Likt lektion ett började jag lektionen med ett komp. På grund av förra lektionens 

resultat valde jag dock att frångå min planering och börja lite enklare – jag valde att visa ett 

komp som var väldigt likt kompet från förra lektionen (figur 4). Det bestod av samma delar 

men i en annan ordning. Efter att jag spelat i tre takter kom eleven in och spelade med mig. Jag 

reagerade på att eleven spelade helt rätt och med mycket bättre flyt och timing2 än dagen innan, 

så då bestämde jag mig för att hoppa på min ursprungliga planering igen och ta det kompet som 

jag tänkt lära ut (figur 5). När jag började spela lyssnar först eleven litegrann och började sedan 

testa att spela till. Det tog ett tag innan hen hittade rätt, men till slut så kom hen fram till rätt 

                                                 
2 Med timing avser jag vart i det rytmiska flödet slagen spelas, och hur väl det stämmer överens med de notvärden 

som slagen representerar. 
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komp. Vi spelade då tillsammans i ungefär 10 sekunder innan jag slutade och påminde eleven 

om vad vi pratade om förra lektionen – nämligen att spela bastrumman lite senare så den blir 

tajtare mot resten av kompet. Eleven övade lite på att bara slå på hihaten och bastrumman 

tillsammans för att få in rörelsen i kroppen. Vi gick sedan vidare till det första fillet. 

  

    

 

     

    Figur 6: Fill 2A 

Som jag skrev i loggboken efter förra lektionen valde jag även här att frångå planeringen. Jag 

valde att använda samma rytm som i det första fillet på lektion ett, men med en annan 

instrumentering, eftersom den rytmen fungerade bättre än de andra och jag ville få en ”jag kan”-

känsla hos eleven även denna lektion. Jag spelade fillet (figur 6) några gånger tillsammans med 

det andra kompet vi gick igenom innan jag stannade för att se vad eleven hade förstått. Hen satt 

och testade lite olika rytmer på olika trummor, innan hen bestämde sig för en rytm och en 

trumma som hen trodde på. När eleven frågade om hen har valt rätt valde jag att istället för att 

förklara vad som är rätt och fel (rytmen var rätt men instrumenteringen fel), att spela fillet igen. 

Under tiden som jag spelade hade jag koll på eleven och märkte att hen fokuserade sin blick 

väldigt noggrant på ett ställe nära mitt trumset. Jag blev lite orolig att hen såg vad jag gjorde 

och frågade lite skämtsamt om hen försökte fuska, varpå eleven skrattade och sade att hen bara 

fokuserade blicken där. Vi gick tillbaka till fillet, och eleven försökte lista ut vilka trummor jag 

slog på. Jag spelade först två sextondelar på hängpukan, och sedan en åttondel på virveln, men 

eleven spelade alla slag på sin hängpuka. När jag spelade några gånger till gick eleven istället 

över till att spela alla slag på virveln. Jag sade till eleven att båda trummorna var rätt, men att 

jag använde båda två i en blandning. Eleven spelade då först två slag på virveln och sedan ett 

slag på hängpukan, varpå jag gjorde ett lite tveksamt ljud, och eleven ändrade sig då och spelade 

till slut rätt. Jag fortsatte då med att spela fillet tillsammans med kompet igen, och efter några 

försök så lyckades eleven spela samma sak. Vi övade tillsammans i ungefär en minut och ökade 

långsamt tempot under den tiden.  

Jag bad sen eleven spela själv. Jag hörde att eleven tryckte ner trumstockarna mycket i 

trumman, vilket gjorde att det bildades en ganska mycket kortare klang, och att trumstocken 

studsade mycket på skinnet vilket skapade många slag. Jag bad därför eleven att lyssna till hur 

min trumma lät, och frågade om hen kunde få sin att låta likadant. Efter några slag märkte 

eleven en skillnad och hen sade vad hen behövde göra för att skapa ett ljud som lät som mitt. 

Vi testade sedan tillsammans att ta upp tempot litegrann på fillet. Vi spelade tillsammans i 

ungefär 40 sekunder innan det var dags att gå vidare till nästa fill. När vi slutade spela sade 

eleven att ”det var kul” vilket jag såg som ett gott tecken för fortsättningen av lektionen. 

 

 

 

     Figur 7: Fill 2B 
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Jag kände mig lite osäker när jag gick vidare till nästa fill (figur 7), då jag ansåg att det var i 

samma svårighetsgrad som fillet vi fastnade på förra lektionen. Eftersom det ändå gick bra på 

lektionen och eleven var vid gott mod tänkte jag att det kunde gå bra ändå, annars hade jag 

frångått planeringen. Jag började med att spela fillet tillsammans med kompet för eleven några 

gånger innan jag frågade vilka trummor jag använde, då det har varit en svårighet tidigare under 

lektionen. Vi började spela lite varannan gång, jag spelade fillet väldigt långsamt och tydligt, 

och eleven letade efter ”rätt” ljud på sina trummor. Efter ett par gånger började eleven bli lite 

säkrare och sade ”Det här är den sista i alla fall” och pekade på virveln, vilket i detta fall var 

korrekt. Jag frågade vilken som var först, och spelade samtidigt fillet långsamt. Eleven fann att 

även detta var virveln. Efter en repetition till satte eleven nästan alla slag rätt, endast ett var fel. 

Under tiden som jag visat tänkte jag mig för och spelade alltid fillet i sin helhet, med korrekt 

rytm för att jobba in det hos eleven. Efter lite mer testande från elevens sida gav jag lite muntlig 

återkoppling för att komma vidare till nästa moment, då jag ansåg att eleven hade testat sig fram 

till ett tillräckligt korrekt svar. När eleven hade förstått fillet spelade vi det ett par gånger 

tillsammans, fortfarande utan att ha gått igenom eller nämnt rytmen på något sätt. Eleven 

frågade hur hen borde göra med handsättningen och jag förklarade hur man kan tänka. Jag 

visade sedan hur fillet lät i ett komp. Eftersom fillet behövde gå ganska mycket snabbare än 

vad vi testat än så länge så jobbade vi tillsammans med att spela fillet flera gånger och ökade 

långsamt tempot. Ännu en gång nämnde eleven att det var väldigt roligt, och jag tänkte då att 

det hörde ihop med att spela fort på trumsetet. 

Vi gick vidare och testade att spela fillet ordentligt tillsammans med kompet vi lärde oss innan. 

Det tog ett par gånger innan eleven förstod när i takten hen skulle spela fillet, och hur fort det 

skulle gå i jämförelse med kompet. Efter några försök klarade eleven av det och vi fortsatte 

med att spela det tillsammans en stund för att bli riktigt bekväma i att spela fillet tillsammans 

med kompet.  

 

 

 

    Figur 8: Fill 2C 

När vi spelat det andra fillet ett tag fick jag en idé. Jag ville testa att lära ut samma fill som jag 

försökte lära ut lektionen innan, fast i en annan instrumentering (figur 8). Förra lektionen var 

det rytmen som satte stopp för att eleven skulle klara av det, och jag var intresserad av att se 

hur det skulle gå om jag testade igen. Jag hittade därför på någonting på studs och visade det 

för eleven. Som med det andra fillet spelade jag det ett par gånger i sammanhang innan vi bröt 

ned det tillsammans för att försöka hitta vilka trummor som eleven skulle spela på, och när. 

Eleven hade nu mycket lättare att lyssna efter ljudet och plockade snabbare upp vad jag spelade 

på, förutom en trumma där hen inte hörde vad det var. Jag gissade att det hade att göra med att 

pukan jag slog på resonerade tillsammans med sejaren på virveln, vilket gjorde att det kunde 

bli lite förvirrat kring vad det faktiskt var som lät. När jag stängde av sejaren på virveln och 

spelade på pukan ett par gånger till hittade eleven fort rätt och hade då fått fram alla delar i 

fillet. Vi gick tillbaka till att spela varannan gång, där jag spelade fillet långsamt och eleven 

försökte härma det, nu när hen visste vilka trummor som hen skulle slå på. Eleven tyckte dock 

att det inte lät rätt och var osäker om det var rätt trummor. Jag förklarade då att pukorna på ett 

trumset kan stämmas olika och behöver inte låta exakt likadant, och konfirmerade sedan att hen 

faktiskt slog på rätt trummor. När eleven hade förstått vilka trummor hen skulle slå på, i vilken 

ordning och hur många gånger så var rytmen fortfarande fel. Jag bad eleven att lyssna noggrant 
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efter vart i fillet det var olika avstånd mellan slagen, och spelade fillet ett par gånger. Eleven 

spelade då fillet rätt på första försöket. Jag blev ganska förvånad eftersom det var den rytmen 

som ställt till så mycket problem på förra lektionen, men gick vidare till att visa hur fillet låter 

i ett komp. Vi spelade tillsammans en stund när jag spelade kompet och eleven hoppade in och 

spelade fillet tillsammans med mig. Vi övade sedan ett tag tillsammans på att spela fillet 

tillsammans med kompet som vi lärde oss innan. Lektionen var sen slut och jag frågade rent 

allmänt hur de två lektionerna kändes. Eleven sade att hen tyckte det var väldigt roligt, speciellt 

idag (lektion två). Hen fortsatte med att säga att förra lektionen kändes mycket mer frustrerande 

varpå jag svarade med att vi faktiskt idag (lektion två) hade spelat samma saker som på den 

första lektionen. Jag frågade också om det kändes lättare varpå eleven förklarade att ”idag 

förstod jag bara… igår förstod jag inte”. Hen fortsatte med ”Jag antar att det var lättare idag, 

jag vet inte”. 

Min loggbok från det andra lektionstillfällen domineras av en ganska förvånad men glad ton då 

jag inte hade förväntat mig ett sådant resultat som jag faktiskt fick. Jag skrev att det gick mycket 

lättare att lära ut under det andra lektionstillfället, stämningen i rummet var mycket mer 

fokuserad och gladare, och framför allt tyckte jag mig höra en klar förbättring hos elevens 

timing på lektionen. Under den första lektionen var det en hel del slag som var ur time, men de 

var i klar minoritet under den andra lektionen. Jag betonade också i loggboken att det som gick 

mycket lättare under det andra lektionstillfället var framför allt utlärningen av rytmen i fillen. 

Det tog lite längre tid att få eleven att förstå vilka trummor som hen skulle slå på och i vilken 

ordning, men rytmen kom nästan av sig själv och utförandet var klart bättre. 
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SAMMANFATTANDE RESULTAT 

I det här avsnittet kommer jag utifrån uppsatsens syften sammanfatta resultatet och använda 

mig av det för att besvara forskningsfrågorna. 

Det första syftet med denna uppsats var att undersöka hur trumelevens gehör och 

imitationsförmåga kan påverkas av avsaknaden av visuella intryck.  

• Hur påverkas elevens gehör och imitationsförmåga av avsaknaden av visuella 

intryck? 

Under det första lektionstillfället, när eleven hade ”normala” förutsättningar (eleven kunde se 

mitt trumset och hur jag spelade på det) fick jag blandade resultat. Eleven förstod fort vilka 

trummor hen skulle spela på och i vilken ordning, men vi fastnade mycket på hur rytmerna 

skulle spelas. Jag märkte att eleven satte stort fokus på hur jag spelade (elevens ögon var alltid 

fästa vid mina händer och trumstockar) och hade svårt för vissa rytmer. Detta gjorde att vi större 

delar av lektionen fastnade vid ett och samma trumfill, och eleven uttryckte en viss frustration 

under lektionen. Jag gick in till lektionen med ett fokus på gehörsmässig utlärning och en 

önskan om att spela mycket under lektionen, men det blev att jag försökte förklara mycket 

eftersom vi lätt annars hade stått still på samma plats. 

Under lektionstillfälle två, när eleven varken kunde se mitt trumset eller hur jag spelade på det 

(dock kunde hen se mitt huvud för att kunna ha en fortsatt god kommunikation) kände jag av 

en stor förändring i elevens fokus. Blicken var fäst på en fast punkt på väggen, och fokuset 

verkade vara mer på lyssningen. Nu blev svårigheterna istället omvända – problemet låg främst 

i vilka trummor som eleven skulle spela på och i vilket ordning, framför hur rytmen lät. Vi 

fastnade aldrig riktigt på någon rytm eller något fill, utan lyckades arbeta oss igenom olika 

material under lektionens gång. Stämningen på lektionen blev till följd av ett bättre flöde mer 

positiv och öppnade i sin tur upp för ännu bättre resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att i 

just detta fallet påverkades elevens gehör- och imitationsförmåga på ett positivt sätt när eleven 

inte såg mitt trumset under lektionen. 

Det andra syftet var att undersöka hur elevens musikaliska gestaltning i gehörsbaserad 

trumundervisning kan påverkas när förutsättningarna för visuella intryck förändras. 

• Hur påverkas elevens musikaliska gestaltning i gehörsbaserad trumundervisning 

när förutsättningarna för visuella intryck förändras? 

I frågan om musikalisk gestaltning blev skillnaderna mindre men fortfarande tydliga. Det 

tydligaste som kom fram var det rytmiska flödet och timingen i trumspelet. På den första 

lektionen märktes en rytmisk obalans i både komp och fill hos eleven. Bastrumman spelades 

ofta för tidigt i jämförelse med resten av delarna i kompet och i fillen var ofta elevens 

vänsterhand, vart den än spelades, för tidig vilket nästan skapade en shufflekänsla. Även om 

jag kunde härleda bastrummans timing till en teknisk svårighet (rörelsen för att slå på 

bastrumman är inte lika direkt och tydlig som att slå en trumstock på en trumma utan kräver 

lite vana och förståelse för hur pedalen rör sig) försökte jag jobba med det på lektionen. Det 

gav lite resultat men påverkade inte slutresultatet så mycket. När det kommer till 

vänsterhandens timing i fills valde jag att inte lägga någon vikt vid det på första lektionen då 

eleven hade tillräckligt med svårigheter att få till rytmen över huvud taget. Även på den 

lektionen valde jag att inte jobba med det, inte för att det inte fanns tid för det utan för att det 
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inte längre var ett stort problem. Det visade sig att när vi hade den andra lektionen korrigerade 

eleven istället sig själv efter mig och spelade fillen mer rytmiskt och jämnt. 
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REFLEKTION 

I detta avsnitt kommer jag diskutera och reflektera över både genomförande och resultatet av 

studien. Jag kommer även reflektera kring resultatet mot vad den tidigare presenterade 

litteraturen säger. 

Metodreflektion 

Resultatet av undersökningen utförd i denna studie var inte helt vad jag väntade mig. Framför 

allt väckte det många fler frågor än vad det besvarade, och mycket av det har med planeringen 

av lektionerna att göra. En sak som jag är nöjd med är mitt val av elev. Det var en elev som jag 

har haft innan, och som jag redan har en relation till och som är van vid mitt sätt att lära ut. Det 

gav mig förutsättningar att slippa eventuell osäkerhet och nervositet hos, inte bara eleven, men 

även mig själv. Hade detta inte varit fallet hade jag nästan behövt ha tre lektioner med eleven, 

där den första framför allt skulle bestå i att bli av med nervositet och skapa en lugn atmosfär i 

undervisningssalen. Min kännedom av elevens förkunskaper gjorde även att jag kunde planera 

lektioner som var på en utmanande men inte omöjlig nivå. Det gjorde att jag kunde gå in i 

lektionerna med en visshet om att uppgiften var möjlig att utföra. 

Något jag dock inte kan komma undan är storleken på studien – jag kände mig begränsad av att 

ha endast en elev, vilket skapade min största osäkerhet såhär i efterhand. Vad hade hänt om jag 

gjort lektionerna i omvänd ordning? Vad hade hänt om den första lektionen var den utan 

visuella intryck? En skulle kunna hävda att eftersom momenten såg relativt lika ut, liknande 

komp och fills, har eleven lärt sig av den första lektionen och kommer mer förberedd till den 

andra lektionen. Jag skulle dock säga att jag i planeringsstadiet av denna studie planerade 

studien på ett sådant sätt att dessa frågor, i alla fall till en viss grad, kan bortses från. Först och 

främst har vi ännu en gång eleven och dennes förutsättningar. Eleven har endast berört fills 

någon gång innan, spelar inte efter noter och har ännu inte kommit så långt i sitt utvecklande 

av gehöret att hen kan känna igen de rytmer vi använde i fillsen. Gällande elevens möjlighet till 

att förbereda sig till den andra lektionen handlar det främst om två saker – eleven visste inte 

hur den andra lektionen skulle se ut eller vad den skulle gå ut på, och lektion 2 var redan dagen 

efter den första lektionen. Detta gjorde att eleven hade en begränsad möjlighet att, även om hen 

ville, öva på sakerna vi gjort på första lektionen hemma. Hade jag haft möjligheten att göra 

studien igen hade jag dock väldigt gärna haft två elever för att kunna göra båda 

kombinationerna, för att se om och i sådana fall hur resultatet påverkas av att ha eller inte ha 

visuella intryck på den första lektionen. 

Utformandet av momenten tycker jag fungerade bra för det syftet jag hade med dem, att 

undersöka skillnader i elevens uppfattningsförmåga och imitationsförmåga beroende på 

mängden visuella intryck. däremot är jag inte helt nöjd med hur den första lektionen gick. På 

grund av att vi fastnade på vissa fills blev det en större mängd verbal förklaring än vad jag hade 

önskat. Det berodde främst på att jag i den situationen jag var i ansåg att jag i viss mån behövde 

sätta elevens utveckling framför studiens syfte. Jag gjorde bedömningen att jag, för att komma 

någon vart, behövde försöka förklara mer tekniskt hur man kan tänka vid just den rytmen, vilket 

på vissa sätt neutraliserade funktionen som imitation har. 

Något jag skulle vilja utveckla till nästa gång jag gör en liknande studie är användandet av 

loggbok. Jag hade på förhand inte förberett några frågor eller fokusområden för loggboken, 

utan försökte bara så fort som möjligt efter lektionens genomförande skriva ner mina tankar 

och känslor. Detta resulterade i ganska korta loggboksinlägg, men ändå relativt innehållsrika. 

Tillsammans med inspelningarna var de användbara men i skrivandet av resultatdelen hade jag 
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gärna önskat en mer strukturerad loggbok med mer användbar information som inte återfinns 

på inspelningarna. 

Litteraturreflektion 

Schenck (2006) förklarar vikten av imitation, och jag kan inget annat än hålla med. Däremot så 

anser jag att han missar något väldigt viktigt, något han sedan tar upp i samband med 

musicerande utan noter, nämligen utvecklandet av lyssnandet. När Schenck pratar om imitation 

pratar han främst om det visuella, och även agerandet av i detta fallet läraren. Han nämner inget 

om imitation i den auditiva meningen vilket jag tycker är en stor miss. Att imitera, kopiera, 

plagiera och analysera har enligt mig i alla tider varit essentiellt för musikens och musikerns 

utveckling. Schenck skriver också att spel utan noter, som han även kallar gehörsorienterad 

undervisning, är ett bra verktyg för att komma åt den musikaliska gestaltningen och 

kommunikationen i undervisningen. Detta för att eleven istället för att ha en notbild att genom 

blicken rikta sitt fokus mot, tvingas att i större utsträckning använda öronen för att orientera sig 

i musiken. Min studie har visat att även om det kan vara ett bra alternativ, kan det helt enkelt 

handla om att eleven istället riktar sitt fokus på något annat visuellt. När eleven istället inte har 

något visuellt som kommer hjälpa hen att tolka musiken på tvingas hen att lita helt på 

lyssnandet, något som jag anser är grunden till ett gott musicerande. Om inte musikerna i en 

ensemble lyssnar på varandra är risken enligt mig stor att en betydande del av musiken kommer 

att fattas. 

Schippers (2009) skriver om hur en enligt den afrikanska musiktraditionen lär ut musik skapad 

på instrumentet mbira genom att eleverna helt enkelt får lyssna och titta på när de professionella 

musikerna musicerar. Ibland vänder sig även musikern om så att eleven får utveckla sitt 

lyssnande på ett mer koncentrerat sätt. Detta anser jag vara närmare betydelsen av en mer 

allsidig imitation som tar in alla olika perspektiv. Orsaken till detta förklaras som att eleven, 

innan den kan förstå den abstrakta förklaringen av musik som teori och begrepp förklarar, måste 

förstå med hjärta och kropp vad musiken betyder och hur den går till. I en värld som idag består 

av oräkneliga hemsidor och videos på nätet som innehåller förklaringar, teori och metoder är 

det lätt att fastna vid att så effektivt som möjligt lära sig så mycket som möjligt. Vad jag tycker 

att min studie i viss mån visar är att även om det tog längre tid, så blev det auditiva resultatet 

bättre när eleven utan förklaringar eller visuella hjälpmedel fick prova sig fram till rätt resultat, 

hela tiden med ett korrekt facit att imitera. Detta betyder inte att det kommer vara det bästa 

sättet varje gång, men kan vara ett moment att besöka med jämna mellanrum kommer det ge 

eleven kunskap som den annars hade missat. 

Det är väldigt intressant att se på resultatet i ljuset av studien som Burdette et al (2008) 

genomförde. Jag har dock gjort en undersökning som är lite tvärt emot vad de gjorde. De utförde 

studien utan några speciella synintryck för testpersonerna (de låg i en hjärnskanner) och 

undersökte hur hjärnan reagerade på auditiva intryck, medan jag undersökte mer hur jag kan 

påverka hjärnan utifrån med hjälp av synintryck, vilket jag tror fick ungefär samma resultat. 

Synen är ett av de allra starkast dominerande sinnen vi har, och är ett som vi litar på väldigt 

mycket i vardagen. Min tes är att detta gör sig påmint även när vi musicerar, och att vi därför 

behöver hjälp att stänga av det. Jag har många gånger hört av musiklärare att man som musiker 

ska blunda för att lättare komma in i musiken, vilket jag tror har mycket att göra med att vi har 

lättare för att fokusera med synen än hörseln. Studien som Burdette et al genomförde visar att 

vi lyssnar bättre när vi inte använder vår syn på samma sätt. Deras resultat blev att hjärnan 

automatiskt mer eller mindre stängde av synen när testpersonerna fokuserade på hörseln, men 

det tror jag mycket har att göra med att det inte fanns mycket synintryck för testpersonerna att 

bli störda av. I ett rum där det framför dig sitter en person och spelar trummor samtidigt, och 
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du ska försöka lära dig något av den personen, tror jag att hjärnan är mindre benägen att ”stänga 

av” synen. Burdette’s studie visade att en erfaren musiker kan behålla samma, eller i alla fall 

högre, grad av fokus på syn, men ändå behålla ett högre fokus på hörseln. Detta får mig att tro 

att om en har nybörjarelever så kommer de ha större chans att tjäna på att ibland bli av med så 

stor mängd synintryck som möjligt för att kunna fokusera på att lyssna. En elev på en högre 

nivå har då, enligt studien, mindre att tjäna på att få synintrycken borttagna, kanske till och med 

förlorar på det, då de har lärt sig att ta del av informationen från både synen och hörseln. 

Resultatreflektion 

Som jag tidigare har sagt blev jag förvånad av resultatet av undersökningen. Jag förväntade mig 

att utlärningen av speciellt fillen skulle bli så pass mycket svårare att det helt enkelt skulle ta 

för lång tid för att vara en effektiv lektion, vilket inte riktigt har varit fallet. Utifrån detta 

resultatet kan jag säga att det ligger definitivt något i att elever påverkas av synintryck under 

lektionens gång. För att exakt säga hur eleven påverkas behövs det göras ytterligare studier. 

Det jag kan säga utifrån min undersökning är att i just detta fall påverkades elevens gehörs- och 

imitationsförmåga på ett mycket positivt sätt. Även elevens musikaliska gestaltning påverkades 

till det bättre, men inte i lika stor utsträckning. Alla elever har dock olika förutsättningar och är 

olika vana vid musik, och kommer därför påverkas på olika sätt. Det kan även vara så att flera 

andra saker spelade in under lektionerna som jag hade, till exempel det faktum att trumsetet var 

övertäckt på ena lektionen var lite spännande för eleven och öppnade för ett större fokus och 

engagemang, bara för att det var nytt och lite roligt. Men hur fallet än var, så fick jag ett positivt 

resultat. 

Förslag på fortsatt forskning 

En självklar fortsatt forskning skulle vara att utöka mängden elever och lektioner, för att kunna 

urskilja mönster, och på så sätt kunna dra tydligare slutsatser. Det skulle även vara väldigt 

intressant att se en studie i andra instrument än trumset, kanske instrument som från början inte 

innehåller så tydliga fysiska rörelser, till exempel blåsinstrument. Bygger utförandet av de 

instrumenten mer på lyssning eftersom det händer väldigt mycket i läpparna hos musikern, och 

det är därför helt enkelt svårare att se, eller följa? Kan det vara så att mycket eller delar av 

tongehöret hos sångare baserar sig i att se sin lärare sjunga och på så sätt följa lärarens gestik, 

artikulation och anspänningsnivå, för att lista ut vilken oktav eleven sen ska sjunga i, eller hör 

eleven det tydligt utan synintrycken? Det finns många vinklar som enligt mig skulle vara 

mycket intressant ur en lärares synvinkel. 

När vi kommer till frågan om musikalisk gestaltning och gehör så finner jag det mycket 

intressant att jämföra dagens unga musiker, och jämföra deras sätt att arbeta mot den lite äldre 

generationen, de som lärde sig spela på 60-, 70-, 80- och, i viss mån, 90-talet. På den tiden fanns 

inte internet, i alla fall inte på det sättet som idag, och ville man lära sig något var man tvungen 

att antingen testa sig fram, eller hitta någon som visste. I intervjuer med många stora musiker 

och gamla lärare som jag har haft, hör jag varje gång att, ”jag satte på vinylplattan, sänkte 

hastigheten och lyssnade så noga jag kunde, sen var det bara att börja öva.” Det fanns inget 

internet med en uppsjö av lektioner, förklaringar och uppvisningar av koncept, utan det enda 

sättet förutom att hitta någon som kunde sakerna, vilket heller inte var så lätt, var att sitta hemma 

och öva och testa sig fram. Alla dessa nya möjligheter i form av lektioner på youtube och 

ackordsanalyser på i princip alla låtar som har gjorts gör att jag ifrågasätter hur vår roll som 

sång- och instrumentlärare faktiskt ser ut. Hur har den förändrats och vad är viktigast för 

eleverna att höra av sina lärare idag? Informationen om hur en tekniskt spelar en låt och exakt 

vad en ska spela finns redan tillgängligt, så vad behöver vi egentligen tillföra?  
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