
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Att spela transponerat från noter 
 

– en kvalitativ undersökning 

 
 

 

 

 

Staffan Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 2005:4 Handledare:  Christer Bouij 

Musikpedagogik C Helene Eriksson 

________________________________________________________________ 

C-uppsatser vid Musikhögskolan, Örebro universitet 



Tack till... 

Helene Eriksson och Christer Bouij för handledning och examinator Eva Georgii-
Hemming. Rickard Persson och Niclas Blixt för inspiration och tips, Jocke Gellertz 
för opponering och alla intervjupersoner för er tid och vilja att ställa upp! 



 2 

 

ABSTRACT/SAMMANFATTNING 

 

 
Fem kvalitativa intervjuer gjordes med syfte att undersöka huruvida olika typer av 
metoder att tänka används då en person transponerar en notbild, och i så fall hur dessa 
metoder kunde beskrivas. Intervjupersonerna spelar brassinstrument på hög 
amatörnivå och i några fall professionell nivå. Utifrån resultatet kunde fyra 
huvudsakliga metoder urskiljas: 1. Notflyttning – då man tänker sig en annan skriven 
not och kan läsa av den. 2. Funktionsmall – då man utifrån notbilden skapar en 
funktionell mall som appliceras på valfri tonart. 3. Greppbyte – då man oberoende av 
tonart räknar ut vilka grepp som gäller. 4. Nyinlärning – samma process som när man 
lär sig noter första gången. Diskussionskapitlet tar upp hur dessa förhåller sig till 
varandra och föreslår ytterligare tänkbara metoder. 
 
 
Ämnesord: musikpedagogik, bleckblås, transponering, notläsning 
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1 INTRODUKTION 
 

Inledning 
 
Jag fick först idén om att undersöka olika sätt att i huvudet transponera musik då jag 
själv och en god vän som också är trumpetare började prata om att spela på gehör. Vi 
har båda ett utmärkt relativt gehör och har aldrig haft några problem att ta ut melodier 
eller skriva ner dessa i noter. Vi upptäckte dock att vi hade olika metoder att överföra 
en melodi till en ny tonart. Om vi tillsammans skulle spela en melodi vi båda kunde 
utantill ville han få reda på vilken ton vi skulle starta på, medan jag istället ville veta i 
vilken tonart låten gick. Det visade sig att han kunde spela en hel låt ur huvudet i olika 
tonarter utan att egentligen vara medveten om vilken tonart han för tillfället spelade i, 
d.v.s. vilka fasta förtecken som skulle gälla om den skrevs ned i noter. Själv blev jag 
tvungen att börja med att hitta tonarten för att sedan kunna placera min 
funktionsbaserade "mall" av låten i rätt tonart. 
 
Jag började fundera på om det fanns fler sätt att transponera, både utifrån minnet och 
ifrån noter, och om det kanske t.o.m. fanns något sätt jag kunde ha stor nytta av men 
bara inte hade upptäckt än. Under denna högst informella undersökning mötte jag 
personer som aldrig hade tänkt på saken även om de själva höll på med transponering, 
och som därför antagit att det finns ett enda sätt att tänka. Dessa inkluderade även 
instrumentallärare, som sålunda undervisade sina elever i det enda sätt de kände till 
och lärde ut att "det är så man gör". I den undervisningssituationen uppstod ibland 
problem: den transponeringsmetod som lärdes ut passade inte alla, med resultatet att 
vissa elever fick mycket svårare än andra att lära sig transponera. 
 
Det verkade som om det fanns ett behov av att tydliggöra olika sätt att tänka, att visa 
på att det finns alternativ och vari de bestod. Detta inte för att kritisera någon speciell 
metod eller tankesätt, utan för att komma ifrån uppfattningen att det bara finns ett 
enda sätt. Första steget på den vägen blir att reda ut vilka olika metoder som används 
och, om möjligt, varför. 
 

Bakgrund 
 
Denna text handlar om transponering utifrån en notbild, men varför och i vilka 
sammanhang finns behovet av att transponera på detta sätt? 
 
Inom jazzmusik sker transponering i regel då en låts tonart förändras, oftast för att en 
sångare föredrar en annan tonart än originaltonarten. Samtliga intervjupersoner i 
denna undersökning spelar dock nästan uteslutande klassisk musik, där behovet 
uppkommer av andra orsaker. 
 
Om man tittar på de instrument som ingår i en fulltalig modern symfoniorkester kan 
man grovt dela upp dem i kategorier baserat på ofta instrumentalisterna stöter på noter 
som behöver transponeras. Dels finns den grupp av instrument som praktiskt taget 
aldrig kräver transponering; i den ingår alla stråkinstrument, allt slagverk, alla 
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träblåsinstrument, piano och harpa. I den andra gruppen har vi de instrument där 
instrumentalisten eventuellt kan komma att behöva transponera, men då på grund av 
att de vanligtvis spelar ett annat instrument. Exempel på det kan vara då klarinettisten, 
som oftast får stämmor för Bb-klarinett men ibland för A-klarinett, inte har någon A-
klarinett och därför måste transponera, eller då en trombonist inte har någon 
alttrombon utan spelar stämman på sin vanliga tenortrombon. Personer i denna 
situation stöter alltså på samma sorts transponering varje gång. 
 
Den tredje gruppen är den i vilken instrumentalisterna förväntas kunna transponera, 
framförallt trumpet och valthorn, men till en viss del även trombon och tuba. 
Trombonen stöter ibland på stämmor i udda klaver (även om det är ganska ovanligt), 
och vad gäller både trumpet och tuba väljer man instrument efter vilken klang man är 
ute efter. Klangen i en lågt stämd tuba blir t.ex. för svulstig i en mindre ensemble men 
passar ofta bra till stora symfonier. 
 
Det nutida behovet av att transponera noter direkt har uppkommit gradvis och av flera 
orsaker. En orsak är att mycket musik skrevs för den ensemble kompositören hade 
tillgänglig, så i och med att notmaterial började tryckas i större upplagor, visade de sig 
oundvikligen inte längre anpassade till den orkester och instrumentarium som fanns 
tillgängligt.  
En annan viktig orsak är att vissa instrument inte längre ser ut som de gjorde då 
musiken skrevs, framförallt trumpet och horn. Instrumenten som kompositören skrev 
för kan längesedan ha slagits ut av modernare och både tekniskt och klangligt 
överlägsna konstruktioner. För personer som spelar instrument som funnits i många 
olika typer och versioner, d.v.s. de som utvecklats mest under åren och därför minst 
liknar sina föregångare, händer det ofta att noterna egentligen inte kan sägas skrivna 
för det instrument de har framför sig. Både trumpet och horn saknade exempelvis 
länge ventiler, och sedan de fick det har många varianter av dessa instrument kommit 
och gått. Stämmorna ges fortfarande ut i den transponering de ursprungligen skrevs, 
men spelas i praktiken oftast på samma sorts horn och på antingen Bb- eller C-
trumpet (Whitener, 1990). För mig som trumpetare innebär det att jag det senaste 
halvåret spelat stämmor noterade för A-, Bb-, C-, D-, Eb-, E- och F-trumpet, alla i 
samma orkester. 
  
Vad gäller sång kan man med rätta fråga sig i vilken utsträckning sångare alls behöver 
transponera, kan de inte bara börja på en annan ton? För vissa sångare är det så enkelt. 
För andra sångare kan det däremot innebära en hel del problem, nämligen för dem 
som inte bara sjunger utifrån relativa tonhöjder utan från absoluta tonhöjder. Dessa 
sångare är de med ett mer eller mindre utvecklat absolut gehör (Helgesson, 2003). Ju 
bättre absolut gehör man har, och ju sämre relativt gehör man har, desto större blir 
behovet av att transponera, och desto mer blir sångarens situation lik den som 
instrumentalister med liknande typ av gehör ställs inför. 
 

Syfte 
 
Undersökningen syftar till att undersöka huruvida olika typer av metoder att tänka 
används då en person transponerar en notbild, och i så fall hur dessa metoder kan 
beskrivas. 
 



 6 

Frågeställning 
 
Vilka metoder används för att transponera en notbild? 
 

Avgränsningar & definitioner 
 
"Transponera" kan definieras i ord- och uppslagsböcker bl.a. som att ”överflytta ett 
musikstycke med bibehållna intervallrelationer till annan tonhöjd” (Stora Focus, 
1989). I Nationalencyklopedin definieras ”transponering” som ”förflyttning av ett 
musikstycke till en annan tonart än den ursprungliga. Transponering kan ske genom 
utskrift av stycket i en annan tonart eller genom avläsande av notbilden i annan tonart 
än den noterade” (NE, 1995). 
 
Jag har begränsat detta arbete till att handla om de situationer då någon transponerar 
en notbild, d.v.s. då man läser av ett stycke i en annan tonart än den noterade. 
Det rör bara den normala typ av notbild som används framförallt inom klassisk musik, 
d.v.s. inte ackordsanalys, tabulaturer eller dylikt. 
 
En förutsättning för detta är att man måste kunna läsa noter. Man måste också ha 
antingen en eller flera toner på instrumentet och/eller specifika tonhöjder associerade 
till de noter man läser. 
 
En annan förutsättning är att man inte transponerat eller lärt in så mycket att man har 
färdiga associationer i alla tonarter. Det utesluter alla de som transponerat så mycket 
att ingen tonart längre kräver någon medveten ansträngning. 
 
En ytterligare förutsättning är att man faktiskt läser noterna, d.v.s. att man inte 
använder noterna bara som en påminnelse om något man egentligen kan utantill. 
Detta utesluter alla tillfällen då någon spelar en låt eller stämma man i stort sett kan 
utantill, även om denne gör det i en annan tonart än den inlärda.  
 

Tidigare forskning 
 
Trots mycket letande har jag inte funnit någonting tidigare skrivet om detta ämne. 
 
Det närmaste jag hittar är tips som ibland finns inskrivna som en del av den 
instruerande texten i instrumentalskolor, men dessa har ingen dokumenterad 
vetenskaplig grund. Pedagoger verkar helt enkelt inte ha sett detta som ett problem 
värt att studera, sannolikt på grund av att man tyckt att det rent praktiskt har fungerat 
bra att lära ut transponering med de metoder som funnits. Något vetenskapligt 
material om vilka metoder som faktiskt funnits och använts har inte heller gått att 
finna (den redovisning av intervjuerna som ingår i detta arbete ger dock några 
exempel på hur en sådan metod kan se ut). 
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2 METOD 
 
Jag har valt att göra fem intervjuer med personer som själva utnyttjar transponering 
som en del av sitt spel, och därigenom undersöka hur de ser på transponering och hur 
de själva tänker då de transponerar. Samtliga fem intervjupersoner spelar något 
brassinstrument. Eftersom ett sådant litet antal intervjuer inte kan sägas ge krav på att 
urvalet ska vara statistiskt representativt, utan snarare fungera som utgångsmaterial 
för att kunna orientera sig i ämnet, har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval. Med 
andra ord har jag helt enkelt valt att intervjua personer jag har haft tillgång till och 
som uppfyllde de uppställda kraven. 
 
Intervjuerna är helt kvalitativa vad gäller såväl datainsamling som analys och tolkning 
(Trost, 1997). De genomfördes en och en i ett samtal mellan endast mig och 
intervjupersonen. De var standardiserade/strukturerade i den betydelsen att jag utgick 
från på förhand bestämda frågeområden i en bestämd ordning. Nedan är dessa 
formulerade som exakta frågor även om just dessa i praktiken inte alltid ställdes 
ordagrant. Jag kompletterade med ytterligare frågor ifall jag upplevde att behovet 
fanns, då med mål att tydliggöra de svar jag fick. 
 
De frågeområden jag utgick ifrån i intervjuerna delades upp i två kategorier: 
Frågorna i den första kategorien rörde personlig erfarenhet, och handlade om i vilken 
utsträckning intervjupersonerna själva har utnyttjat och utnyttjar transponering, samt 
hur de lärt sig det. Frågorna i den andra kategorien rörde transponeringsmetoder, och 
handlade om vilka metoder som personerna själva använder och vilka de känner till 
att andra använder. 
 
Personlig erfarenhet: 

1. I vilka sammanhang och hur ofta har du behov av att i huvudet kunna 
transponera ett skrivet notmaterial? 

2. I vilken utsträckning innebär transponering några problem för dig? 
3. När och hur lärde du dig transponera? 
4. Har du fått lära dig någon speciell metod för att transponera och i så fall 

vilken? 
 
Transponeringsmetoder: 

5. Använder du dig av någon speciell metod för att transponera och i så fall 
vilken? 

6. Om flera metoder används, vad bestämmer vilken metod du använder? 
 
Syftet med just dessa frågor var som synes inte bara att ta reda på det sätt på vilket 
intervjupersonerna transponerar utan även i vilken utsträckning de är medvetna om 
och har lärt sig något om olika alternativa sätt att tänka.  
 

Metodval 
 
Ingen annan metod än en kvalitativ intervju, med mål att förstå och inte att bevisa, 
passade för mitt syfte. Att använda sig av enkätliknande frågor eller av fasta 
svarsalternativ skulle kraftigt begränsa möjligheten att få reda på hur 
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intervjupersonerna ser på de metoder de använder vid transponering, speciellt med 
tanke på att en okänd faktor var i vilken utsträckning de var medvetna om hur de gör. 
Då jag frågade intervjupersoner om de kunde tänka sig att medverka insåg jag att de i 
och med detta kommer att fundera med eller mindre på hur de själva tänkte, och på så 
sätt vara förberedda på ett annat sätt än om de hade fått frågor om ämnet utan denna 
förvarning. Eftersom intervjupersonernas medvetenhet om hur de själva transponerar 
inte var huvudsaken utan snarare något som jag hoppats inte skulle utgöra ett hinder, 
har jag sett detta som en ren fördel. Ingen hänsyn togs dock till detta under själva 
intervjuerna. 
 
Om de etiska aspekterna kan nämnas att samtliga intervjupersoner ställde upp 
frivilligt och att de meddelades om ämnet, hur lång tid jag uppskattade att intervjun 
skulle ta och att de skulle vara anonyma i resultatredovisningen redan vid förfrågan 
om huruvida de ville medverka. 
 
Samtliga fem intervjuer genomfördes 16-21 juni 2005 och var mellan 7 och 20 
minuter långa. De spelades in, då jag bedömde detta som det smidigaste sättet att 
dokumentera dem, mycket med tanke på att jag ville kunna koncentrera mig på att 
förstå svar och anpassa eventuella följdfrågor utan att samtidigt behöva sitta och 
anteckna. Utifrån inspelningen skrev jag för varje intervju en sammanfattning som 
användes som utgångspunkt för den redovisning som hittas nedan i kapitlet 
"Resultat". De enskilda sammanfattningarna redovisas dock inte, då detta skulle 
innebära att anonymiteten i alltför hög grad skulle hotas. I resultatredovisningen 
innebär detta bland annat att olika uppgifter från samma person redovisas som 
härstammande från samma person endast om detta bedömts ha någon betydelse för 
resultatanalysen. 
 
Ett av problemen med att analysera svaren är just den brist på teoretiskt ramverk som 
utgör en av orsakerna till detta arbete, och detta leder till att det saknas vedertagna sätt 
att beskriva olika transponeringsmetoder. Trots att intervjupersonerna gör sitt bästa att 
förklara hur de tänker kommer man inte ifrån att deras svar påverkas både av att de 
ofta formulerar det i ord för första gången, och att orden inte alltid används på samma 
sätt. Resultatet blir att samma metod kan komma att beskrivas på flera olika sätt och 
att metoder som i själva verket skiljer sig åt tas för att vara identiska, och denna typ av 
problem dyker i någon form upp i de flesta kvalitativa undersökningar. Jag har gjort 
mitt bästa för att överkomma det och i redovisningen nedan strävat efter att vara 
tydlig med att skilja på intervjupersonernas berättelser och mina egna slutsatser. 
 

3 RESULTAT 
 
Då intervjupersonerna är anonyma har jag valt att kalla dem IntervjuPerson 1 (IP 1), 
2, 3, 4 och 5.  De beteckningar som används har inget gemensamt med 
intervjupersonerna namn. IP 1 och framförallt IP 3 är yngst av intervjupersonerna, IP 
5 är lite äldre och IP 2 och IP 4 har transponerat i många år. 
 
Trots att bägge kön fanns representerade har jag nedan valt att inte indikera vilka 
intervjupersoner som var kvinnor respektive män, för att på så sätt effektivare bevara 
anonymiteten. Citaten är inte alltid återgivna ordagrant av samma skäl. Målet har 
dock varit att återge citat så troget originalet som möjligt och de har inte redigerats av 
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andra skäl än de jag nu beskrivit. För att hålla språket så enkelt som möjligt hänvisar 
jag till alla intervjupersoner som ”han” istället för det otympligare ”han/hon”. 
 
För detta arbete har jag avgränsat termen "transponering" mer än vad som görs i 
vardagliga sammanhang, men under intervjuerna användes ordet i den betydelse 
intervjupersonerna brukar använda den. Det ledde till att en del jag fick beskrivet för 
mig som olika knep för, metoder att eller former av transponering inte klassas som 
sådant i detta arbete. Allting redovisas dock nedan, även om de inte kategoriseras 
precis som intervjupersonerna själv skulle ha gjort. 
 

Frågorna 
 

1. I vilka sammanhang och hur ofta har du behov av att i huvudet kunna 

transponera ett skrivet notmaterial? 

 
Alla fem intervjupersoner spelar symfoniorkester på hög amatörnivå, ibland även i 
professionella sammanhang, och det är där transponering förekommer både oftast och 
mest varierat. En person nämnde operalitteratur som den mest krävande. 
Samtliga hornister nämnde att blåsorkesterstämmor ofta innebär transponering; dessa 
stämmor är då alltid skrivna för horn stämt i Eb (istället för i F som är det normala). 
Tre av personerna nämnde även nyttan av att kunna spela C-stämmor i olika 
sammanhang, t.ex. direkt ur en psalmbok då man ska spela i kyrkan.  
 
 

2. I vilken utsträckning innebär transponering några problem för dig? 

 
Samtliga personer nämnde direkt att olika transponeringar är olika svåra, men ingen 
av dem tyckte det innebar något oöverkomligt problem. 
De enklaste typerna av transponering var för de flesta de som innebar en förflyttning 
en eller maximalt två toner upp eller ner, d.v.s. de minsta avstånden. Intervjuperson 1 
nämnde också att svårigheten ibland påverkas av var i notsystemet noterna är skrivna; 
om de ligger under systemet och ska transponeras ännu längre nedåt är detta svårare 
än om de skrivna noterna legat högre eftersom de många hjälplinjerna stör. 
 
 

3. När och hur lärde du dig transponera? 

 
Alla personer hade spelat sitt instrument i tre till fem år innan de för första gången 
behöver transponera. Fyra av intervjupersonerna beskrev hur de stött på transponering 
första gången i orkesterstämmor i en ny orkester, medan en person fick spela ett 
solostycke med en ny klav. 
 
 

4. Har du fått lära dig någon speciell metod för att transponera och i så fall 

vilken? 

 
Av de fem intervjupersonerna kunde två inte minnas någon speciell instruktion om 
hur de skulle tänka då de transponerade, en mindes klart att han inte fått någon 
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instruktion och de sista två återberättade instruktioner av typen "När du ser ett C ska 
du tänka D" eller "tänk en ton upp". 
 
 

5. Använder du dig av någon speciell metod för att transponera och i så fall 

vilken? 

 
Intervjuperson 1 beskrev tydligt hur han ser på notsystemet var tonen kommer att 
hamna. Han "flyttar notbilden" genom att tänka sig var en not skulle ha stått skriven 
om den varit färdigtransponerad, sedan kan han läsa och spela denna tänka not som 
vanligt. Denna metod blir svårare ju större avstånd noterna behöver flyttas, men om 
IP 1 gör på något annat sätt vet han inte i så fall hur. Vid större avstånd hjälper det att 
vara medveten om vilken tonart man spelar i, d.v.s. vilka förtecken som gäller, och 
ibland fuskskriva in vilken ton det blir. 
Då IP 1 varit tvungen att transponera en ren kvart (fem halvtoner) har han antingen 
"nött in det genom att spela många gånger" eller spelat otransponerat först för att 
sedan transponera ner; "då vet jag hur det låter". 
 
Intervjuperson 2 lade fram två distinkta metoder han använder för olika ändamål. Den 
ena innebär att tänka sig en annan skriven not, vilket fungerar bäst vid små avstånd. 
Den andra metoden innebär att vara medveten om vilken plats tonen har i skalan i den 
tonarten man spelar i. Om man spelar i C-dur och läser ett C tänker man "första tonen 
i skalan", och sedan spelar man första tonen i någon av de andra skalorna istället. Man 
läser alltså tonens funktion och applicerar sedan den på en annan tonart än den skriva. 
Då IP 2 läste på musikhögskolan kallades detta funktionella tänkande för "tonplats-
system", men kopplingen av detta tänkande till transponering är hans egen. 
 
Intervjuperson 3 beskrev hur transponering en ton upp eller ner inte innebär några 
problem, men att han vid något större avstånd, som ex. en stor ters (fyra halvtonssteg), 
"ser i själva notsystemet var den ska ligga". Vid ännu större avstånd, en ren kvart 
(fem halvtonssteg) eller en tritonus (sex halvtonssteg) byter IP 3 metod och lär sig att 
exempelvis tonen C ska spelas som F#. "Jag tittar på [den skrivna] tonen C och spelar 
F#. Men jag tänker inte att 'jag spelar F#', för då är den [den skrivna noten C] ett F#." 
 
Intervjuperson 4 skapar sig "nästan en visuell bild" då det gäller transponeringar på 
små avstånd, framförallt den vanligaste, en helton. "Om en ton ligger på ett 
mellanrum tänker jag att den ligger på linjen." Från början utgår han dessutom alltid 
från vilken tonart han ska spela i, d.v.s. vilka förtecken som gäller.  
Men också en annan metod beskrevs, en då han inte behöver fundera över hur det 
skulle ha sett ut i noter. "Jag vet vilka grepp som gäller", sade IP 4. "Likaväl som man 
kan spela alla skalor och att de greppen sitter programmerade så sitter greppen för 
naturtonsserien för en tonart." Denna metod blir lättare ju mer tonal stämman är 
skriven, och fungerar som bäst på naturtonsstämmor med relativt få toner och enkel 
tonalitet. Att ställa om sig till en ny transponering mitt i ett stycke innebär ofta 
svårighet, men "hittar man väl en tonart är allt frid och fröjd". 
 
Intervjuperson 5 beskrev också två metoder. Den ena är att han letar upp alla 
naturtoner (då ingen ventil är nedtryckt eller då trombonens drag är i innersta läget) i 
den nya noteringen. Med utgångspunkt i dessa räknar han sig sedan fram till vilket 
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grepp som en viss ton ska ha. Ibland används även några ytterligare hållpunkter, men 
vilken klingande tonart han spelar i är han ofta inte medveten om. 
Den andra metoden går ut på att kontrollera var grundtonen och eventuellt också 
tersen (tredje tonen) och kvinten (femte tonen) i tonarten ligger. Han utgår sedan från 
dessa, tänker ut vilken plats i skalan en viss ton har och kan använda det i en ny 
tonart. Denna senare modell är lättare ju mer tonalt stycket är. Ju svårare metoden blir 
att använda, desto oftare får han använda den förstnämnda metoden istället. 
 
 

6. Om flera metoder används, vad bestämmer vilken metod du använder? 

 
För alla utom IP 5 är det avståndet mellan det noterade och det spelade som i 
huvudsak bestämmer vilken metod som används, medan IP 2 också nämner tonal 
komplexitet som påverkande faktor. För IP 5 är det endast den tonala komplexiteten 
som påverkar metodvalet. 
 

Analys 
 
Vad gäller svaren på de första fyra frågorna ger samtliga intervjupersoner i princip 
samma svar. De har behov av att kunna transponera i samma typ av sammanhang, 
transponeringen innebär vissa svårigheter men är överkomlig utan stora problem, de 
har stött på den efter tre-fem års spelade i samband med repertoar på högre nivå än 
tidigare och ingen av dem har fått lära sig någon speciell metod för hur man ska eller 
kan tänka under tiden man transponerar. 
 
Orsaken till att behoven liknar varandra har helt klart att göra med att det är i just 
symfoniska sammanhang transponering krävs. Det har sannolikt också att göra med 
urvalet i den bemärkelsen att jag valt att intervjua personer jag visste hade en viss 
miniminivå av kompetens och erfarenhet av transponering. Personer som spelar den 
typ av repertoar intervjupersonerna gör måste kunna transponera bra. Av samma orsak 
är det inte förvånande att transponering är något som både innebär svårigheter och är 
något de ändå klarar av i orkestersituationen.  
 
Vad gäller tidpunkten då de börjat transponera verkar svaren kanske relativt lika, och 
det är inte så konstigt. En viss nivå av instrumentbehärskning måste uppnås och när 
man når den nivån är det naturligt att börja spela seriös symfoniorkesterrepertoar.  
 
Ingen av dem har fått tydligare instruktioner än på sin höjd "När du ser ett C ska du 
tänka D" eller "tänk en ton upp". Bristen på förklaring eller på hågkomsten av en 
förklaring kan bero på många saker, men intervjupersonerna har i stort sett själva 
kommit fram till det som fungerar bäst genom att testa sig fram och se vad som 
händer. 
 
Fråga fem handlade om de olika metoder de själva använder då de transponerar, och 
här går det att hitta en del likheter mellan hur intervjupersonerna svarat. Bland annat 
beskrivs en metod som verkar komma igen i de flesta personers beskrivningar. IP 1 
"flyttar notbilden" genom att tänka sig hur den skulle se ut, var noten skulle stått 
skriven, om den inte vore transponerad. IP 2 tänker sig en annan skriven not. IP 3 "ser 
i själva notsystemet var [tonen] ska ligga". IP 4 skapar sig "nästan en visuell bild" då 
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det gäller transponeringar på små avstånd, och säger "om en not ligger på ett 
mellanrum tänker jag att den ligger på linjen." 
Dessa låter som beskrivningar av samma metod och utgör i så fall den klart vanligaste 
hos dessa fem intervjupersoner. Den är normalt den första de stött på, och den 
fungerar bäst vid transponeringar som ligger på en eller maximalt två toners avstånd. 
Jag kommer nedan att kalla denna metod för notflyttning. 
 
En annan metod som lätt går att urskilja är den som beskrivs av IP 2 som att man 
tänker "första tonen i skalan", och sedan spelar första tonen i någon av de andra 
skalorna istället. Denna metod är funktionsbaserad och sannolikt densamma som IP 5 
beskriver som att kontrollera var grundton och eventuellt också ters och kvint i 
tonarten ligger och med utgångspunkt i dessa tänka ut vilken plats i skalan en viss ton 
har för att sedan använda det i en ny tonart. Metoden blir svårare ju mindre tonal 
stämman eller stycket är för bägge intervjupersonerna, vilket inte är så konstigt då det 
i så fall är fler av tonerna man måste räkna sig fram till. Jag kallar denna metod 
funktionsmall; en funktionell mall skapas som sedan appliceras på valfri tonart. 
 
Den andra metoden IP 5 säger sig använda sig av går ut på att leta upp var i 
notsystemet naturtonerna ligger, för att utifrån dessa räkna ut vilka grepp som krävs 
för de olika noterade tonerna. Att på detta sätt läsa noterna som vanligt men byta 
grepp låter som detsamma som IP 4 gör, även om IP 4 uttrycker det som att "likaväl 
som man kan spela alla skalor och att de greppen sitter programmerade så sitter 
greppen för naturtonsserien för en tonart". IP 4 verkar kunna metoden bättre men det 
är ganska tydligt samma metod. Även denna blir svårare ju mindre tonal den blir, det 
blir då fler grepp att räkna sig fram till. Denna metod kallar jag greppbyte. 
 
Kvar blir då bara IP 3 med sin metod att helt enkelt lära sig att exempelvis tonen C 
ska spelas som F#. "Jag tittar på [den skrivna] tonen C och spelar F#. Men jag tänker 
inte att 'jag spelar F#', för då är den [den skrivna noten C] ett F#." Metoden var svår 
för IP 3 att beskriva, men min tolkning av vad som sades är denna: 
Orden "jag tänker inte att 'jag spelar F#'" betyder att IP 3, då han spelar den ton som 
normalt kallas F#, inte spelar en ton han nödvändigtvis måste kalla F#, eller som han 
måste tänka sig noterad som ett F#. Istället är den spelade tonen separerad från dess 
vanliga namn och traditionella plats i notsystemet; den är bara en viss ton på 
instrumentet. Den tonen på instrumentet kan sedan förknippas med en viss plats i 
notsystemet, precis som när man lär sig noter för första gången. Det är detta jag tror 
IP 3 gör då han använder denna transponeringsmetod; han lär sig själv ett nytt sätt att 
läsa noter. Detta skiljer denna metod från de andra, som istället går ut på att översätta 
det man ser till något redan känner till, till ens gamla inlärda notläsning. Denna metod 
kallar jag därför nyinlärning. 
 
Vad gäller faktorerna som bestämmer metoden beror detta helt på vilka metoder som 
finns att välja på, men vad som ser ut att gå igen är att alla föredrar en metod som inte 
nödvändigtvis går ut på att varje ton måste transponeras separat, men att alla har 
någon sådan metod att ta till ifall det behövs. Vi kan med andra ord urskilja två typer 
av metoder: de som måste ta varje ton för sig och de som inte måste det. Notflyttning 
(den första metoden beskriven ovan) tillhör den första typen och är en metod de flesta 
intervjupersoner faller tillbaka på om nödvändigt. Funktionsmall eller greppbyte 
tillhör den senare och innebär ofta problem om stämmorna blir för tonalt 
komplicerade. 
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Fyra av intervjupersonerna beskriver också notationer annan än den normala som 
ändå går automatiskt, d.v.s. där de knappt eller inte alls behöver tänka. Dessa 
notationer beskrivs med ord som "jag läser bara", "det sitter i ryggmärgen" eller 
"numera tänker jag inte, jag bara spelar". Dessa klassas inte som transponering i detta 
arbete, men det är intressant att notera att de flesta personer har tagit någon sorts 
transponeringsmetod till en sådan nivå att den blivit automatisk. IP 4 beskriver 
tillfällen då greppen är enkla och han inte gör "någon mental transponering", men 
noterar också att han kan missa om han är trött och okoncentrerad, så "det är 
uppenbarligen något som kräver koncentration och tänkande". 
 
Två intervjupersoner nämnde en annan metod som vid första ögonkastet kan verka 
utgöra en typ av transponering, nämligen att spela något många gånger och på så sätt 
lära in det mer eller mindre utantill. IP 1 nämner ovan metoden att nöta in och att han 
ibland använder sig av den. Den innebär dock i stort att man i själva verket lär sig 
fraserna utantill och använder sig av noterna som en påminnelse om vilken av 
fraserna som ska spelas och när, snarare än att faktiskt läsa noterna. Noter finns där att 
läsas ifall det skulle bli nödvändigt, men ifall de inte faktiskt läses kategoriseras det 
inte som transponering. 
 
IP 2 nämner ett antal paralleller mellan olika typer av transponeringar, t.ex. att en 
transponering i basklav motsvarar en annan i G-klav. Detta är en metod att förhålla 
olika typer av transponeringar till varandra för att på det viset hålla det antal olika sätt 
man behöver tänka till ett minimum, men någon egentligen metod för att transponera 
är det inte. Det går att hitta många sådana här "genvägar" mellan olika klaver och 
noteringar om man vill.  
 
IP 2 nämner också att han "ägnat mycket tankekraft åt det här" medan flera av de 
andra intervjupersonerna uttryckligen nämnde att de inte har funderat på de alls och 
inte har någon aning om hur andra tänker då de transponerar. 
 

4 DISKUSSION 
 

Notläsning 
 
Att lära sig läsa noter innebär först en period av s.k. tragglande. Under denna period 
måste man avkoda notbilden manuellt, i början genom att läsa och förstå endast en ton 
i taget. Man lär sig associera en viss skriven not med en ton på instrumentet (och för 
dem med absolut gehör även med en viss tonhöjd). Efter hand blir processen gradvis 
alltmer automatiserad och framförallt två saker bidrar parallellt till detta: 
Den ena består i att man börjar se notbildens delar som bestående av större sjok, d.v.s. 
uppfattar större grupper av noter och andra symboler som enheter (istället för att läsa 
dem var för sig). Detta ökar läshastigheten kraftigt på samma sätt som den ökar hos 
någon som efter hand lär sig läsa vanlig text som hela ord eller grupper av ord i stället 
för enskilda bokstäver.  
Den andra består i att associationer automatiseras. Det gäller såväl associationer 
mellan en viss skriven symbol och en viss innebörd ("javisst ja, den där noten kallades 
C..."), som associationer mellan en not i en viss position i notsystemet och en viss ton 
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på instrumentet ("...och då ska jag trycka där/ska det låta så"). Man behöver alltså tack 
vare denna automatisering inte längre ägna någon medveten tanke åt att översätta en 
skriven not till ett visst grepp eller exempelvis en artikulationssymbol till en visst 
utförande. 
 

Metoderna 
 
En person som kan läsa noter kan hamna i situationer där de inlärda associationer som 
förknippar en viss skriven not med en viss position på instrumentet alternativt en viss 
ljudande tonhöjd leder till felaktiga resultat. I en sådan situation ligger plötsligt 
notläsningsnivån mycket lägre vad gäller just den aspekten, men fungerar normalt för 
övrigt (det kan visserligen stjäla koncentration från andra delar av både notläsningen 
och spelandet, men de påverkas bara indirekt). 
 
Att transponera kan sålunda innebära att "under notläsning gå ifrån sina 
automatiserade associationer mellan en viss skriven not och en ton viss på 
instrumentet och byta ut dessa mot nya". Man lär in en ny association som resulterar i 
den korrekta tonen. Denna definition stämmer in på den transponeringsmetod jag valt 
att kalla nyinlärning, och även på metoden greppbyte. Nya associationer lärs in men 
det är inte någon ny typ av process det är frågan om. Det är istället ett alternativ till 
ens vanliga sätt att läsa noter. En skillnad mellan de bägge metoderna är att 
nyinlärning innebär att den skrivna noten kopplas samman med en ny ton på 
instrumentet, medan greppbyte endast innebär att ett grepp byts ut mot ett annat. 
Skillnaden kan tyckas minimal eftersom tillvägagångssätten är så pass lika, men 
skillnaden i vilka redan inlärda associationer som kan användas under 
transponeringen utgör en viktig skillnad. 
 
Transponering kan också innebära att "under notläsning översätta från en skriven not 
till en annan skriven not", såsom är fallet med notflyttning. Den not som blir resultatet 
av översättningen har sedan färdigautomatiserade associationer till den korrekta 
tonen, och på så sätt utnyttjas de redan inlärda processerna utan att behöva ändras. 
Här läggs ett ytterligare steg till den vanliga processen: översättningen från en not till 
en annan.  
 
Metoden funktionsmall måste också få en egen definition, då denna innebär att "under 
notläsning översätta en viss skriven not till den funktion tonen har i den aktuella 
tonarten, och sedan se vilken ton denna funktion motsvarar i en annan tonart". 
Funktionen sätts i förhållande till en ny tonart och ger den korrekta tonen. Även här 
utnyttjas de redan inlärda associationerna, men här krävs två ytterligare steg: dels en 
översättning och dels en applicering på en ny tonart.  
 
På pappret ser det ut som om en metod som kräver fler steg skulle vara svårare att 
använda, speciellt som den måste fungera samtidigt som man läser noter och spelar 
eller sjunger. I praktiken handlar det dock bara om vilka processer som redan är mer 
eller mindre automatiserade, eftersom dessa inte kräver någon koncentration. För den 
som använder sig av metoden med funktionsmall är tänkandet i funktion sedan 
tidigare sannolikt något helt naturligt och kräver därför i sig ingen ansträngning. Det 
som behöver göras medvetet är bara appliceringen på en ny tonart. På samma sätt 
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bygger även de andra metoderna på ett enda nytt steg som bygger på andra tidigare 
inlärda steg. 
 

Vilken metod fungerar bäst? 
 
Svaret på denna fråga går inte att generalisera till att gälla alla personer, och en av 
orsakerna är alltså att varje person måste utgå ifrån sitt eget tänkande för att kunna se 
vilken metod som kräver minst ansträngning. För en person som redan oftast är 
medveten vilken funktion en ton har i tonarten då man läser noter (denna beskrivning 
stämmer in på mig själv) kan funktionsmall-metoden vara ett alternativ. För den som 
inte har tänkt på det här sättet förut är den metoden inte att rekommendera som den 
mest smidiga.  
På samma sätt kan man säga att metoden nyinlärning (som ju skulle kunna kallas den 
mest ideala eftersom den sker i färre steg än någon annan) passar bäst för den som lär 
sig nya saker snabbt och för den som inte redan präntat in sin normala notläsning till 
en punkt där han eller hon inte längre kan komma ifrån den. Dessa två kännetecken 
stämmer bra in på en person som är yngre, och ser man på vilken av 
intervjupersonerna som beskrev denna metod visar det sig att han också var den 
yngsta. Intervjuperson 4 som beskrev greppbyte-metoden tillhör dock de äldre av 
intervjupersonerna, och det går inte att sluta sig till något utifrån detta enda exempel. 
 
Mot bakgrund av detta resonemang skulle man kunna argumentera att den avsaknad 
av instruktioner som de flesta intervjupersoner vittnar om fungerar som ett effektivt 
sätt att få den som ska transponera att själv komma fram till den metod som fungerar 
bäst för just dem. Det låter naturligtvis som en bra tanke, men om man istället tänker 
på hur man lär sig multiplicera tal i skolan, skulle då det bästa sättet vara att inte ge 
några instruktioner så att alla hittar det bästa sättet för dem själva? Naturligtvis inte. 
Skulle det bästa sättet då vara att lära alla samma metod? I skolexemplet fungerar 
detta ganska bra, men det finns en viktig skillnad mellan de båda situationerna. När 
man ska lära sig transponera har man redan spelat ett instrument och läst noter i flera 
år. Under dessa år har man övat in ett sätt att tänka som fungerar för en själv och som 
är olika för olika personer, något som sällan förekommer när det gäller multiplikation. 
Det är till dessa redan inkörda tankebanor som man måste anpassa nya saker man ska 
lära in (om man inte vill börja om från början), och just på grund av att de flesta redan 
tänker ganska olika är behovet av att ha alternativ klart större. Även om exemplet med 
multiplikation visar en mer extrem situation visar den samtidigt fördelarna med att 
lägga fram alternativa sätt att tänka som man sedan kan välja mellan eller modifiera 
framför att tvingas uppfinna dessa på nytt varje gång. 
 
De finns dock fler aspekter som kan vägas in när det gäller att komma fram till vilken 
metod som passar bäst för en enskild person. Olika instrument har ju nämligen på 
grund av sina konstruktioner olika förutsättningar för att förenkla transponeringen. Ett 
tydligt exempel på detta är det femradiga kromatiska knappdragspelet, där man, så 
länge man håller fingersättningen inom tre rader, enkelt kan flytta handen till en 
annan position och denna nya position använda samma fingersättning. Genom att 
flytta handen höger eller vänster och/eller upp och ner kan man flytta en melodi till 
vilket tonart man vill (Palm,1996). Gitarren kan fungera på ett liknande sätt, där man 
genom att placera en capodastro på gitarrens hals förkortar alla strängar ett eller flera 
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band. Denna metod är mer begränsad än på knappdragspelet men fungerar enligt 
samma princip. Skillnaden i utförandet för instrumentalisten minimeras. 
 
Liknande men mer begränsade exempel är en stråkmusikers möjlighet att byta sträng 
och därigenom spela en kvart, kvint eller möjligen en nona högre eller lägre, och på 
såväl blockflöjt som alla andra instrument där man utnyttjar naturtonsserien (bland 
annat brassinstrumenten) går det i viss utsträckning att utnyttja det faktum att samma 
greppkombinationer upprepas vid olika naturtoner på instrumentet. Denna typ av 
transponering har i praktiken mycket begränsade användningsområden, och resultatet 
av intervjuerna verkar bekräfta detta genom att visa att sådana knep visserligen 
används (t.ex. i orkesterstämmor skrivna för naturhorn då endast ett grepp används 
hela tiden) men blir relativt sällan aktuella.  
 

Hur ska man lära ut transponering? 
 
Min undersökning har varit orienterande i den betydelse att den framförallt belyser att 
det faktiskt förekommer ett antal olika angreppssätt på problemet med att spela en 
notbild transponerat. Den kan alltså inte sägas vara så pass utförlig att det går att dra 
några slutsatser om hur transponering bör läras ut, men vi kan se några tendenser som 
verkar värda att nämna. 
 
En sådan tendens är att ingen av intervjupersonerna fått lära sig hur de kan tänka då 
de transponerar, med undantag av "när du ser ett C ska du tänka D" eller "tänk en ton 
upp". Detta beskriver notflyttning, den enda metod någon av intervjupersonerna fått 
lära sig. Skulle elever tjäna på att veta att det finns flera metoder att välja mellan? Jag 
tror det om man menar generellt; de pedagogiska detaljerna måste naturligtvis bli 
olika beroende på lärare och elev. Skulle elever tjäna på att få lära sig flera olika 
metoder? Mycket möjligt, men inte nödvändigtvis, eftersom metoderna verkar passa 
så olika från person till person. 
En annan tendens är att ingen av de lärare någon av intervjupersonerna haft (eller 
någon av de jag själv haft) visat något tecken på att känna till mer än en metod. I detta 
fall ser jag ingen anledning till att det inte skulle vara positivt för en pedagog att 
känna till så många metoder som möjligt. 
En ytterligare tendens är att det faktiskt verkar fungera rätt så bra just nu, d.v.s. då de 
flesta får hitta sina egna vägar, medvetet eller inte. Betyder det att man inte kan eller 
borde sträva efter att förbättra situationen? Självklart inte. 
 

Fler transponeringsmetoder? 
 
Det har inte varit ett mål med detta arbete att beskriva hur det enligt olika auktoriteter 
”borde” gå till. De ytterst få beskrivningar jag sett har dock varit variationer på 
metoden med notflyttning, t.ex. med införandet av även byte av klav eller förtecken 
istället för byte av noter (se t.ex. Farkas, 1956 och Whitener, 1990). E-dur blir Eb-dur 
genom att man byter fasta förtecken, och samma noter kan bli G-dur om man både 
tänker sig en basklav i början av raden istället för en G-klav och samtidigt byter fasta 
förtecken. Båda dessa metoder kan ses som varianter på notflyttning (om man 
definierar den metoden något mer generellt kan den inkludera andra sätt att omtolka 
notbilden än de intervjupersonerna beskrivit). Båda dessa variationer innebär att 
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mentalt byta ut delar av den notbild man läser, för att sedan kunna läsa av och spela 
efter den resulterande notbilden på det sätt man är van vid.  
 
Vad gäller andra metoder kan man generalisera även funktionsmall-metoden och 
tänka sig att andra gehörsbaserade tolkningar av notbilden kan appliceras i andra 
tonarter. Man kan tänka sig någon som läser av notbilden som en serie intervall, som 
en ljudande melodi (dock inte i någon absolut tonart). Denna spelas sedan med 
utgångspunkt från en annan ton utan att man för den skull är medveten om vilken 
funktion varje ton har. Man kan också tänka sig att någon med absolut gehör kan 
tänka sig melodin i en annan tonart och spela utifrån den gehörsbilden. 
 
Detta är naturligtvis rena spekuleringar, men poängen är att man även i detta fall har 
många teoretiska alternativ. Jag kan inte heller tänka mig att de metoder jag tycker 
mig funnit genom denna högst begränsade undersökning är de enda, snarare ger de en 
indikation på att denna typ av process kan skilja sig mer från person till person än 
man först tror. 
 

Slutord 
 
Denna undersökning har bara skrapat ytan på ett hittills relativt outforskat område 
inom musikpsykologi och musikpedagogik. Vissa skulle kalla det ett gränsland 
mellan det intellektuella spelandet och mer intuitiva gehöret; själv föredrar jag att se 
på det som det ett av de många områden där de båda överlappar. 
 
Fem intervjuer är ett mycket begränsat material, och jag är glad att det ändå lyckades 
ge en sådan varierande bild av olika personers sätt att tänka på transponering och hur 
de tolkar den notbild de läser. Jag hade inte genomfört undersökningen om jag inte 
från början misstänkt att jag åtminstone skulle hitta mer än ett tillvägagångssätt att 
hantera transponering, men resultatet har i den bemärkelsen varit över förväntan. 
 
Fler intervjuer liknande de som ingått i denna undersökning kan mycket möjligt 
identifiera ytterligare transponeringsmetoder, hitta andra sätt att definiera vad som 
räknas som en separat metod, och kanske också hitta korrelationer mellan 
transponeringsmetod och vilken typ av instrument personen spelar, genre eller annat. 
Andra intressanta aspekter att undersöka vore att utgå från intervjupersoner med mer 
eller mindre bra absolut gehör, att undersöka personer som inte alls är vana vid att 
transponera eller att följa personer under tiden de lär sig och se hur de löser de 
problem som uppstår. Man kan också börja i andra ände och se vad denna typ av 
undersökningar kan säga om notläsning och gehör i allmänhet. Kanske kan detta sätt 
att undersöka och beskriva avvikelser vara ett nytt sätt att komma åt en beskrivning av 
vilka delar som ingår i den komplexa processen som är notläsning. 
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