
Træn øret med computeren
Vi tjekker EarMaster Professional 5

POLITIKEN SYNES 

Pris: 495 kr. Programmet kan prøves gratis i 3 uger. Både til Windows og Mac. Findes i også i en skoleudgave, hvor flere
elever kan bruge samme program via forskellige profiler.

Kommentarer: Computeren kan også bruges, hvis man vil blive bedre til grundlæggende musikalske evner såsom at
mestre rytmer, genkende intervallet mellem to toner eller høre forskel på forskellige skalaer.

Disciplinen hedder hørelære og er nødvendig, hvis man f.eks. vil kunne improvisere.

Inden for hørelære har internettet også meget at byde på fuldkommen kvit og frit. Her er websiderne Musictheory.net og
Teoria.com to af de bedre bud.

På førstnævnte kan man følge en række lektioner, der gennemgår al den tørre musikteori, men heldigvis også har
interaktive træningsmoduler i at genkende treklange, akkorder og intervaller.

Ingen pædagogisk førstehjælp
Ulempen er, at brugerfladen er elementær, og under øvelserne får man ingen pædagogisk førstehjælp, så man er meget
overladt til sig selv.

Tilsvarende er Teoria en basal lille samling af hørelære i både teori og praksis.

Lektionerne spænder fra de grundlæggende som intervaller og akkorder til at høre komplekse jazzakkorder og
identificere dem alene med øret. Igen halter brugerfladen, så Teoria kræver, at man brænder for opgaven.

Derudover har ingen af de gratis sider øvelser i f.eks. akkordprogressioner – dvs. akkorder spillet efter hinanden – og er
generelt skuffende skrabede i designet.

Så man skal vide, hvad man vil med programmerne, når man starter op med hørelære via internettet.

Gode hørelæreprogrammer
Ud over de gratis tilbud på internettet findes der glimrende hørelæreprogrammer, der trin for trin kører en igennem et
musikalsk grundforløb.

Her er danske ’EarMaster 5’ et af referencepunkterne med sine over 600 interaktive lektioner.

Fordelen ved ’EarMaster’ frem for internettet er, at man her kan tilslutte et keyboard eller sågar mikrofon til computeren
og selv spille med, så musikundervisningen ikke kun bliver trænet i teorien via mus og tastatur.

Dertil er brugerfladen markant mere indbydende, og ’EarMaster’ har også indbygget en virtuel vejleder, som fører én
igennem øvelserne i sværhedsgrader, der matcher ens niveau.

Det bedste bud
I forhold til internettets gratis tilbud er ’EarMaster’ dyrt, men langt mere seriøst og detaljeret og har f.eks.
akkordprogressioner, så er klart bedste bud, hvis man vil bruge computeren som læremester i hørelære.

F.eks. kan programmet vise og udprinte detaljeret statistik over ens fremgang og har hele vejen igennem en velovervejet
pædagogisk tone.

Lektionerne kommer i et godt tempo og er udelukkende på dansk, så eneste reelle kritikpunkt er, at prisen på 600 kr. er
pebret, når man tager konkurrencen fra internettet i betragtning.
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