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Sammanfattning  
 
Författare:  Marcus Johansson 
 
Titel:  Gehör - En studie om gymnasieelevers syn på begreppet gehör och  

          vilka strategier som används vid gehörsbaserade problem 
 
 
Title:  Musical ear - A study about how high school students define the  
   concept of musical ear and strategies used when encountering  
  problems in ear training 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att uppmärksamma hur elever på gymnasiet tänker kring 
begreppet gehör och vilka strategier de använder för att lösa gehörsbaserade problem. För att 
få svar på mitt syfte har jag utfört kvalitativa intervjuer med fyra elever som går det estetiska 
programmet med inriktning musik. En fenomenografisk ansats har använts för att få reda på 
hur elever upplever begreppet gehör och vilka strategier de använder. Inledningsvis har en 
deduktiv analys gjorts för att anknyta till olika befintliga begrepp inom ämnet. Sedan har en 
induktiv analys gjorts för att påvisa utsagor som inte kunde kopplas till dessa begrepp. 
Resultatet visar att eleverna använder liknande beskrivningar av begreppet gehör där auditiv 
inlärning av musik är den mest återkommande. Samtliga elever menar också att den 
information som inhämtats med hjälp av gehöret ska kunna återges på något sätt. Eleverna 
delar även in gehöret i intervall/melodilyssning, ackord och rytm. De strategier eleverna 
upplever att de använder är bl.a. att relatera intervall till kända melodier eller skalor, att lyssna 
efter kvalitén hos enskilda ackord (dur/moll, färgningar) samt att relatera ackordprogressioner 
till olika ackordsfunktioner för att uppleva ett sammanhand. 
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1.  Inledning  

 
Under mina studier vid musikhögskolan har jag haft verksamhetsförlagd utbildning (vfu) på 
tre gymnasieskolor. Jag har på två av dessa skolor tillbringat mycket tid med elever och lärare 
i kursen Gehörs- och musiklära A (GeMu A) som i den föregående läroplanen för gymnasiet 
(Lpf94) var en obligatorisk kurs inom det estetiska programmet. Kursen innefattar i stora drag 
läran om notskrift, ackordbeteckningar och funktioner, arrangering samt gehörsundervisning. 
Innehållet i kursen var av grundläggande karaktär så den skulle passa både elever som läst en 
del teori, men också elever som var nybörjare inom ämnet. Gehörs-och musiklära A har i den 
nya läroplanen för gymnasiet (Lgy11) ersatts av kursen Gehörs - och musiklära 1 (GeMu 1). 
      För att antas vid det estetiska programmet måste man precis som övriga program ha 
grundläggande behörighet från grundskolan. På vissa skolor, bl.a. det jag studerade vid, krävs 
även ett godkänt inträdesprov. Detta är dock inget krav för samtliga esetiska program, vilket 
jag upptäckt under de praktiker jag haft. På grund av obefintliga av intagningsprov är det 
troligt att de elever som söker till det estetiska programmet befinna sig på olika 
kunskapsnivåer. Som lärare borde det därför vara viktigt att ta detta i beaktning så att samtliga 
elever ges möjlighet att klara av de mål som finns i styrdokumenten. 
      Trots noggrant studerande av läroplaner och utförlig planering har jag märkt att elever 
ibland inte förstår vad det är man försöker få fram. Många gånger är tid till övning det enda 
som krävts, men ibland kan en hel lektion gå utan att eleven uppfattar vad den förväntas höra. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara den gången när jag hade gehörsundervisning för 
andraårselever på ett estetiskt program. Uppgiften var att kunna identifiera och sjunga de 
olika intervallen i en durskala. Eleverna skulle både kunna identifiera ett klingande intervall 
från piano, samt att kunna sjunga ett namngivet intervall från en bestämd utgångston. Vissa 
elever klarade detta utan problem medan andra tog längre tid på sig.  
      Det fanns även en grupp elever där detta var helt omöjligt. Trots koncentration och 
engagemang kunde de inte höra skillnaden mellan till exempel en ren kvart och en ren kvint. 
För att underlätta för eleverna försökte jag få dem att lyssna efter andra toner som kunde leda 
till den givna mål-tonen genom att spela till exempel grundton och ters som borde kunna 
associeras till en treklang och genom detta på ett enkelt sätt nå kvinten. När detta inte 
fungerad försökte jag  även med att förklara att den rena kvarten i en durskala har funktionen 
liten septima i tonartens dominantackord för att ge eleverna en annan infallsvinkel utifrån en 
ackordisk kontext. Vissa av eleverna lyckades då sjunga både en ren kvart och en ren kvint, 
men problemet återkom igen då vi bytte tonart. 
      Vad kunde detta bero på? I detta fall har samtliga elever klarat av inträdesprov till det 
estetiska programmet och har i andra ämnen visat på sin musikaliska förmåga. Är det 
uppgifterna som är oproportionellt svåra eller är det metoden det är fel på? Givetvis finns det 
inget exakt svar på detta då det förmodligen finns variation mellan enskilda fall. Det är också 
svårt för mig som praktiserande lärare att veta huruvida dessa svårigheter är ett generellt 
fenomen eller ej. Det kan dock antas att även om detta är ett lokalt isolerat problem så 
kommer det med största sannolikhet hända fler gånger i andra sammanhang. 
      Samtidigt som detta sker finns givetvis även det motsatta scenariot. I samma klass finns 
elever som utryckte en bestämd önskan om att jag skulle lära dem något de inte redan kunde 
sedan innan. Den stora frågan blir därför: hur kommer det sig att elever som genomgått 
samma intagningsprov, går i samma klass samt har genomgått samma gehörsundervisning kan 
ha så olika förståelse för gehör?  
       Intresset för GeMu har alltid funnits hos mig, där gehöret har varit det som intresserat 
mig mest. Vid vidare reflektion har jag kommit fram till att en anledning till detta 
förmodligen är att jag alltid haft väldigt lätt för att lära mig musik på gehör. Detta i en 
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kombination med att jag innan jag påbörjade min utbildning hade svårt för att ta till mig 
notskrift vilket har inneburit att gehöret fungerat som en viktig del i mitt eget musikaliska 
lärande.  
      Utifrån dessa tankar har jag fått inspiration till att skriva min uppsats om just gehör för att 
ta reda på vad elever som faktiskt befinner sig i en verklighet där GeMu ingår reflekterar 
kring ämnet. Vad innebär gehör för en gymnasieelev på det estetiska programmet med 
inriktning musik? Då alla människor är olika så borde chansen vara stor att elever på 
gymnasiet tänker på olika sätt, även olika sätt jämfört med mig som lärare, inte bara i vad 
gehör innebär utan också hur gehöret används. Även om det alltid kommer finnas elever som 
inte har intresse för att utveckla sitt gehör så är det intressant för mig som blivande lärare att 
veta hur elever tänker när de på något sätt använder sitt gehör för att ta till sig information.  
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2.  Bakgrund  
 
I detta kapitel kommer jag pressentera den litteratur som legat till grund för mitt arbete. Först 
introduceras olika definitioner av gehör utifrån olika texter följt av ett avsnitt där tidigare 
forskningsstudier presenteras. 
 

2.1 Definition av gehör  

Ordet gehör är för mig  som musikstuderande ett begrepp som används i olika 
undervisningssituationer. Detta begrepp kan kanske användas på olika sätt, inte minst inom 
musikutbildning. Att "spela på gehör" är ett begrepp som kanske oftast används bland 
musiker inom den afroamerikanska eller folkmusikgenren och innebär då att spela utan noter. 
Gehör kan också vara ett ämne inom musikutbildning där innehållet ser olika ut beroende på 
vilken typ av utbildning det talas om.    
       Ingemar Bengtsson var professor i musikvetenskap och en av skribenterna i Sohlmans 
musiklexikon. Han delar in begreppet gehör i två kategorier som han enbart kallar typ ett och 
typ två (ibid.1976). Den första typen kan jämföras med begreppet gehörstradition och syftar 
på det ovan nämnda "att spela på gehör". Detta finns ofta i folkmusik, utomeuropeisk 
konstmusik eller i populärmusik av olika slag. "Att spela på gehör" är förmågan att 
reproducera en viss repertoar korrekt utan noter (ibid. s. 82). Denna typ av gehör behöver 
därför inte medföra ett aktivt medvetet lärande, utan innebär istället en form av lyhördhet 
gentemot den repertoar som en individ är mest förtrogen med. Det kan t.ex. innebära 
västerländsk pop- och rockmusik för en människa uppvuxen i Sverige eller jazzmusik för 
någon som t.ex. vuxit upp i 1920-talets New Orelans. 
       Den andra typen av gehör, typ två, jämförs med begreppet gehörslära och syftar istället 
på en aktiv inlärning av ett systematiserat och namngivet element. Till skillnad från typ ett så 
kan denna typ ge möjlighet till lärandet av fler genres och en större repertoar än den som en 
individ är mest förtrogen med. Då typ ett kan ge problem i lyssnandet av icke förtrogen 
musik, eller det som strider mot den egna musikens musikaliska språk, så kan effektiv träning 
av gehörstyp två undanröja några av dessa problem, enligt Bengtsson, (1976). Båda dessa 
typer grundar sig i någon form av tillvänjning av en viss sorts musik och den specifika 
musikens fundamentala komponenter såsom tonförråd, ackordprogressioner och rytmer. 
Gehöret baseras sedan på inlärning och memorering av olika sådana musikaliska strukturer 
(ibid. s.82).     
Bengtsson gör även en mer övergripande definition av gehör som förmåga. Han skriver att:  
                             
               
                Gehör kallas förmågan att med blotta örat korrekt uppfatta en bestämd musikalisk                                                  
                struktur (en melodi, ett rytmiskt mönster en ackordföljd m.m.) och kunna  
                ådagalägga detta på ett konkret sätt (Bengtsson, 1976 s.82). 
     
Med denna definition av gehör beskrivs gehöret som en förmåga hos människor som det går 
att ha mer eller mindre av. Gehöret kan ses som en ingrediens i det ännu större begreppet 
musikalitet (Bengtsson, 1976 s.82) som även det kan jämföras mellan individer. 
        Johanssons (2002) definition av gehör kräver att en person ska kunna återge en melodi, 
ett rytmiskt mönster eller en ackordföljd på ett korrekt sätt. Nyström (1996) har ytterligare en 
annan definition av begreppet där han lägger mindre vikt i den praktiska återgivningen. Han 
menar istället att gehöret framhäver en inre bild och syftar till en människas inre 
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föreställningar kring musik. Gehöret behöver därför nödvändigtvis förknippas med 
reproducering av musik (Nyström, 1996).  
       Kenneth Helgesson definierar gehör på ett lite annorlunda sätt. I hans avhandling 
definieras gehör som "alla de auditiva perceptuella färdigheter som används av människor vid 
musikutövning" (2003). Dessa färdigheter ingår i ett större system och kan vara av medveten 
eller omedveten karaktär. I vardagligt tal innebär gehör ofta den medvetna inhämtningen och 
kategoriseringen av information, dvs. vi lyssnar eller hör. Utöver dessa finns även omedvetna 
färdigheter som omfattar t.ex. upplevda känslor och stämningar, tänkande/minne eller 
motorik. Vid användningen av olika gehörsförmågor aktiveras en kombination av dessa två 
typer av färdigheter och resulterar då i det uppfattade musikaliska gehöret (Helgesson, 2003). 
Dessa olika gehörsförmågor kan beskrivas som delar av det större system som benämns som 
den totala gehörsförmågan hos människor. 
     Gehörsförmågor kan, enligt Helgesson, delas in i två huvudsakliga grupper: tonhöjdsgehör 
samt klangfärsgehör. Dessa två grupper använder sig av helt olika beteenden för inhämtandet 
av information. Av dess två typer av gehör kan klangfärgsgehöret synas hos en musikaliskt 
oskolad och är troligtvis utvecklat hos de allra flesta till vis grad. Med klangfärg menas i stora 
drag att ljudets kvalitet står i fokus snarare än själva tonens höjd eller längd. Beroende på 
vilket typ av klangfärsgehör det talas om kan ordet kvalitet betyda olika saker. 
     Bengtsson beskriver klangfärsgehör och skriver på följande sätt:  
 
          ...förmåga att identifiera klangfärger (närmast att ställa diagnos på medverkande  
             instrument o.d.) och kombinationer av sådana, t.ex. i orkestermusik (Bengtsson,       
             1976). 
 
Då klangfärsgehöret finns utvecklat hos de flesta människor menar Helgesson (2003) att detta 
gehör är mindre beskrivet än olika slags tonhöjdsgehör. Det har helt enkelt inte ansetts lika 
viktigt att beskriva en gehörsförmåga som ses vara självklar. Även Bengtsson skriver att "I 
regel har tonhöjdsfaktorn varit den viktigaste".  
       Tonhöjdgehör, eller varianter av detta, är kanske den typ av gehör som det talas om bland 
musiker och inom olika former av musikutbildning. Det är också inom denna kategori som 
det gjorts flest undersökningar, vilket har lett till större förståelse samt fler kategoriseringar 
och undergrupper. Till skillnad från klangfärgsgehör ligger fokus nu på tonhöjd i dess olika 
benämningar, där melodi och ackord tycks vara de mest framträdande.  
        Tonhöjdsgehöret kan delas in i ytterligare två delar: absolut tonhöjdsgehör och relativt 
tonhöjdsgehör (Helgesson 2003.) Det absoluta tonhöjdsgehöret är en benämning på förmågan 
att kunna komma ihåg och identifiera enskilda toner utan att ha något externt hjälpmedel, 
såsom instrument eller referenstoner. Relativt tonhöjdsgehör syftar istället till en sorts strategi 
där man med hjälp av tonhöjden hos ett ljud, såsom toner eller klanger, skapar en upplevd 
helhet mellan toner. Helgesson (2003) menar att det inom forskningen finns föreställningar 
om att dessa förmågor skulle "motsätta sig varandra". En person med absolut gehör skulle då 
ha svårare att lära sig relativt gehör, medan en person som utvecklat ett relativt gehör har 
svårt, om inte omöjligt, att utveckla ett absolut gehör (ibid, 2003). 

  2.1.1  Absolut  gehör        

 
Det absoluta gehöret syftar till förmågan att identifiera enskilda toner utan någon yttre 
referens. Det har gjorts olika beskrivningar av vad absolut gehör egentligen är för något. 
Helgesson (2003) beskriver detta som en förmåga att kunna komma ihåg enskilda tonhöjder 
och på så sätt kunna identifiera och återge enskilda tonhöjder på ett korrekt sätt. Han delar 
även in det absoluta gehöret i två delar: absolut tonhöjdsgehör och absolut klangfärgsgehör. 
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Det absoluta tonhöjdsgehöret syftar till förmågan att minnas toner utifrån tonhöjd. Det 
absoluta klangfärgsgehöret syftar istället till att utifrån ett instruments särskilda klangfärg 
kunna identifiera en enskild ton (Helgesson, 2003).  
      David Lucas Burge (1999) definierar absolut gehör på ett annat sätt. Han likställer 
människors gehörsförmåga med förmågan att kunna se och identifiera nyanser av färger. 
Varje kromatisk ton har en egen tonhöjdsfärg som kan identifieras och kännas igen. Burge 
menar att denna förmåga är en naturlig del av det mänskliga hörandet på samma sätt som 
färgseendet är en naturlig del av synen. Han menar också att en person med absolut gehör 
alltid kan identifiera skillnader mellan tonhöjdsfärger på samma sätt som en person alltid 
kommer kunna skilja mellan två sedda färger. Dock så kan personer i olika övningssituationer 
märka av det absoluta gehöret i olika grad. För en person som försöker öva upp absolut gehör 
kan sättet att lyssna efter skillnader i tonhöjsfärg ibland vara otydligt. Det är därför vanligt att 
personer ibland korrekt kan identifiera en tonhöjd för att sedan nästa stund till synes förlora 
denna förmåga.  
       Burge (1999) menar att det finns en idé kring absolut gehör som säger att en person måste 
vara född med förmågan för att kunna behärska den. Detta är enligt Burge en myt som inte 
har någon som helst sanning. Han själv hävdar att han övat upp förmågan under tiden han 
studerat musik och att vem som helst har samma möjlighet. Helgesson (2003) menar att 
absolut gehör kan övas upp till viss del. En person som övat sig till absolut gehör kommer 
troligtvis ha vissa brister som en person med till synes medfött absolut gehör inte kommer 
uppvisa (ibid, 2003). 

2.1.2  Relativt  gehör  

 
Det relativa gehöret skiljer sig från det absoluta gehöret då båda dessa syftar till helt andra 
gehörsförmågor. Vid det absoluta gehöret kan en individ "lagra" olika toner i minnet för att 
sedan plocka fram dessa vid behov. Tonerna lagras i långtidsminnet och fungerar som helt 
separata enheter som är oberoende av varandra (Helgesson, 2003 s.105-106). Varje ton har 
hos en individ en fast tonplats, ungefär som en ton på ett piano. 
     Till skillnad från absolut gehör, där tonerna lagras i långtidsminnet, lagras toner vid ett 
relativt gehör i korttidsminnet. En person som använder sig av relativt gehör har alltså inte 
memorerat några fasta tonplatser i långtidsminnet, och måste därför använda sig av en given 
utgångston. Utgångstonen måste därför ges med hjälp av en extern enhet, såsom ett 
instrument, en stämgaffel eller en sjungen ton. Denna ton behöver heller inte överensstämma 
med någon typ av stämningspraxis. Vid relativt gehör används istället långtidsminnet för att 
memorera olika musikaliska strukturer såsom skalor eller genretypiska ackordprogressioner. 
Ett utvecklat relativt gehör kan framstå som ett tillfälligt absolut gehör (Helgesson, 2003 
s.106).  
     När en given utgångston fastställts kan denna ton sedan inta olika roller för att ge 
ytterligare information om musiken (Helgesson, 2003). Den kan t.ex. få en grundtonsroll 
vilket då skapar en stark tonalitet i musiken. Benämningen grundton används främst i 
ackordsbaserad musik, där grundtonens tonhöjd är fastlagd och de andra tonerna får en 
specifik förhållning till den. Utgångstonen kan även ges en centraltonsroll för en skala. En 
centralton är till skillnad från en grundton inte bunden av en tonalitet och har sitt ursprung i 
musik som inte är baserat på ackordssystem. En centralton skulle kunna fungera som en 
bordun medan en grundton är grunden för ett tonikaackord (Helgesson, 2003 s.106). En 
grundton är i princip en centralton som förstärks i en ackordisk kontext. Båda dessa roller 
kommer ge utgångstonen en mer eller mindre permanent funktion, där övriga toner alltid 
kommer relateras till denna ton. Utöver detta kan utgångstonen även ges en temporär, flexibel 
roll som kan användas under så lång tid som individen själv anser lämpligt. Helgesson kallar 
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detta för intervallgehör. Ett exempel skulle kunna vara inom en fritonal melodi där varje ton 
skulle kunna fungera som utgångston för nästkommande ton. Att ge en utgångston en flexibel 
roll kan givetvis göras inom vilken musikstil som helst. Sannolikheten är dock att det kan 
bildas missuppfattningar kring musikens strukturella faktorer om man t.ex. använder ett starkt 
grundtonsbaserat gehör i musik som inte är uppbyggd kring en ackordsstruktur (Helgesson, 
2003 s.107).   
       En centralton eller en grundton kommer fungera som den viktigaste tonen bland övriga 
toner. Beroende på vilken roll utgångstonen har så kommer den tillsammans med övriga toner 
skapa olika typer av system, som i sin tur kommer ha olika grader av hierarki (Bengtsson, 
2003). Då utgångstonen kan ges tre olika roller kommer dessa roller skapa tre olika system 
med olika grad av hierarki. Beroende på mängden information ett system ges kommer detta 
hamna högre eller lägre i hierarkin. Det system som är minst hierarkiskt kallas för 
intervallgehör. Detta system ger utgångstonen den flexiblare rollen, där varje intervall 
(avståndet mellan toner) beräknas mer eller mindre ett i taget (ibid. 2003 s.107). Det system 
som ligger steget över intervallgehöret i den hierarkiska ordningen är centraltonsgehöret. 
Detta system har gett utgångstonen rollen av centralton där övriga toner tillsammans med 
denna skapar ett skalsystem. Varje ton ges en specifik plats i skalan och brukar därför också 
namnges för enklare orientering. 
       Det sista systemet med starkast hierarki kallas grundtonsgehör. Detta system fungerar på 
samma sätt som centraltonsgehöret i det avseendet att utgångstonen tillsammans med de 
övriga tonerna kapar ett skalsystem. Ett exempel är den sjutoniga durskalan som kanske är 
den mest grundläggande i grundtonsbaserad musik (Helgesson, 2003). För att en centralton 
ska upplevas som en grundton krävs dock ytterligare egenskaper. Vid ett grundtonsbaserat 
gehör, som grundar sig i ackordsbaserad musik med ackordisk kontext, gers samtliga toner i 
skalan egenskapen att vara en potentiell ackordston i ett ackord som baseras på tre eller fyra 
av skalans toner. Centraltonen fungerar som den första tonen i skalan och kommer 
tillsammans med den tredje och femte skaltonen bilda skalans tonikaackord. Om den femte 
skaltonen istället står jämte den andra och sjunde skalstonen kommer detta bilda ett ackord 
som har dominantisk karaktär i förhållande till tonikaackordet. Den femte tonen har då fått en 
annan "laddning" än när den fungerade som kvint i tonikaackordet. På samma sätt kan 
samtliga toner i en oktav ges olika "laddning" med ackordiskt innehåll som kan relateras till 
grundtonen.  
 

2.2 Gehörets förekomst inom gymnasieskolan  

Inom gymnasieskolan är gehör ett moment som studeras i kursen Gehörs. och musiklära, som 
är en kurs inom det estetiska programmet med inriktning musik. Kursen innehåller förutom 
gehörsundervisning även undervisning i musikteori. År 2011 infördes en ny reform inom 
svensk skola som kom att innebära nya läroplaner i samtliga ämnen samt ett helt nytt 
betygssystem. Detta medförde även ändringar i begreppsdefinitioner hos ord som musikteori 
och gehör. Då min undersökning inte avser att beskriva kursen som helhet har jag valt att 
utelämna begreppet musikteori. Jag har valt att kortfattat beskriva den föregående kursplanen 
då denna fortfarande är i bruk för de elever som antogs vid det estetiska programmet innan 
höstterminen 2011. 
       I läroplanen för de frivilliga skolformerna (lpf 94) kunde man finna två kurser i gehörs- 
och musiklära, GeMu A och GeMu B, där den förstämda var obligatorisk. Under mål för 
kursen står det att "...Kursen skall även ge grundläggande kunskaper och övning i gehörslära, 
dvs. utveckla förmågan till inre hörande. Dessutom skall kursen uppöva förmågan att 
självständigt öva gehör" (Skolverket, 2000). Det finns sedan i samtliga tre betygskriterier 



 

 
 

7 

beskrivet att eleven ska ha kunskap om gehör i olika utsträckning. En fullständig kopia av 
betygskriterier finns som bilaga (se bilaga 1). 
        Gehörs- och musiklära 1 (GeMu 1) är en av fyra kurser som finns i det mer övergripande 
ämnet som kallas musikteori. Övriga kurser inom ämnet är GeMu 2 samt arrangering och 
komposition 1&2. GeMu 1 är utformad efter den nya läroplanen för gymnasiet, gy11, och kan 
liknas med kursen gehörs- och musiklära A som var aktiv under lpf 94. Kursen är obligatorisk 
för samtliga elever som går på det estetiska programmet med inriktning musik. 
     Under beskrivningen av syftet för ämnet musikteori finns nio punkter. Av dessa nio 
punkter beskrivs fem som avser kursen GeMu 1.  
     

1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp. 
2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet. 
3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik. 
4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 
5. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. 

Listan ovan är ett urval hämtat från skolverkets hemsida. Några av dessa punkter använder 
just begreppet gehör medan andra, som t.ex. punkt fyra, beskriver "Särskild betoning görs på 
punkterna 1-3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet" (Skolverket, 2011). En 
fullständig kopia av betygskriterier finns som bilaga (bilaga 2). 
       

2.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel pressenteras studier som gjorts inom ämnet gehör i musikpedagogisk kontext, 
på vilket sätt gehör lärs ut och vilket innehåll gehörsundervisning kan ha. Mycket forskning 
har gjort inom liknande områden, dock ur ett annat perspektiv än elevperspektivet vilket min 
undersökning behandlar.  
       Marie-Helene Zimmerman Nilsson skrev 2009 en avhandling som behandlade lärares val 
av undervisningsinnehåll inom ämnena ensemble och GeMu. Hon har i sin studie 
videoinspelat intervjuer med fem lärare inom dessa ämnen. Lärarna fick efter intervjuerna se 
det inspelade materialet och själva analysera sin undervisning. I resultatet av studien 
framkommer det att lärarna väljer innehåll på olika sätt i de olika ämnena. I gehörsämnet är 
innehållet fastlagt och elevernas förkunskaper spelar mindre roll. Till skillnad mot 
ensembleundervisningen där svårighetsgraden kan bestämmas och anpassas så är 
gehörsundervisningen mer strikt.  
       I resultatet lyfter Zimmerman Nilsson fram ett exempel på en lärares undervisning i 
intervallträning. Elevernas uppgift är att lära sig identifiera intervallet stor sekund. Läraren i 
exemplet börjar med att spela intervallet stor sekund på en gitarr i uppåtgående rörelse, det 
vill säga med den lägsta tonen först följt av den högsta. Efter detta instruerar läraren att 
intervallet återfinns i durskalans första två toner samt i melodin "Hej sa Petronella". Han 
spelar sedan det han just instruerat på gitarren. Då en av eleverna frågar efter en melodi där 
intervallet spelas neråt instruerar läraren på samma sätt som tidigare, men spelar istället 
"Lunka på".  
       En amerikansk studie från 1994 ledd av J. David Smith innefattar musikaliska intervall 
och hur dessa kändes igen av musikaliskt oskolade personer. Två experiment gjordes med två 
experimentgrupper i varje där uppgiften var att känna igen intervallen liten ters, stor ters samt 
ren kvart. Grupperna bestod både av deltagare med och utan musikalisk träning. Den ena 
gruppen fick så kallade "vanliga instruktioner", dvs. där intervallen spelades på piano för att 
sedan förklaras utifrån musikaliska termer. Den andra gruppen fick intervallen presenterade 
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för sig med hjälp av kända melodier där intervallen ingick. Resultatet av denna studie visar att 
de personer son ingick i gruppen där intervallen presenterades med hjälp av melodier hade 
betydligt lättare att både känna igen och särskilja de olika intervallen. Studien visade också att 
när intervall associeras med de två första tonerna i en välkänd melodi så uppvisade deltagarna 
utan formell träning prestationer som kunde jämföras med de deltagare som hade musikalisk 
träning (Smith et al. 1994). År 2002 gjordes en avhandling av K.G. Johansson som berör 
rockmusikers förmåga att identifiera och härma avlyssnad musik. Studien går ut på att sex 
musiker med olika förutsättningar får lyssna till tre olika musikstycken som de ska återspela. 
Musikerna delas in i två grupper där den ena gruppen består av musiker med formell 
utbildning (musikhögskola) och den andra består av musiker utan formell utbildning. 
Musikerna spelar även olika instrument, där det i båda grupper ingår en gitarrist, en pianist 
och en basist. Musikstyckena är komponerade av författaren själv och är skrivna utifrån en 
modell som han kallar "the three model songs"(Johansson, 2002). Denna modell går ut på att 
låtarna är skrivna utifrån en medvetenhet om hur rockmusik generellt är utformad. Johansson 
(2002) refererar till två studier han tidigare gjort och skriver som följer: 
 
         These references are used to compare the model songs to existing rock music - to give  
          some kind of feel for how common or uncommon a chord progression is (Johansson, 2002, s.98) 
 
De tre låtarna varierar i svårighetsgrad där den första låten är (utifrån ovanstående citat) 
relativt enkel med ackordprogressioner som antas vara familjära för en rockmusiker. Den 
andra låten är något svårare med några oväntade ackordprogressioner. Den tredje låten är 
skriven för att medvetet inte utgå från de ackordprogressioner musikerna kan tänkas förvänta 
sig (Johansson, 2002). Varje musiker får sedan lyssna till en studioinspelad version av 
samtliga låtar för att inte kunna påverkas av andra musikers impulser, såsom andningar, 
nickningar, ögonkontakt etc. Varje musiker får enbart höra till varje musikstycke en gång och 
ska samtidigt spela med på sitt respektive instrument. Efter att experimentet utförts får 
musikerna lyssna till en inspelning av vad de själva utfört samt diskutera hur de uppfattat 
situationen. Syftet med studien är att sedan se likheter och skillnader i hur de olika musikerna 
betedde sig när de skulle spela de tre låtarna efter gehör. Johansson ville även se om det fanns 
någon skillnad mellan skolade och oskolade musiker i vilken metod de använde för att ta till 
sig de olika låtarna. I studien framkommer det att musikerna använder sig av fyra olika 
lyssningsstrategier för att lösa uppgiften. Dessa strategier är: 
 
      - Lyssning efter harmoniska formler - dvs. ackordprogressioner som för musikerna var 
        tillräckligt välkända sedan tidigare för att de skulle kunna känna igen dem. 
 
     - Lyssning efter det idiomatiska för klang och instrument - dvs. att känna igen en öppen 
       bassträng eller ett ackord på grund av instrumentets klang. 
 
     - Lyssning efter bastoner - dvs. att identifiera vilka intervall ackordens bastoner rör sig 
       för att kunna fastställa ackordföljden. 
 
     - Lyssning efter melodin - dvs. att använda sig av melodin eller delar av den för att    
       identifiera vilket ackord som spelas, eller vilket ackord som kan komma därefter (Johansson, 2002   
       s 214-215).  
 
Dessa strategier är beskrivna utifrån musikernas egna berättelser efter det att de spelat igenom 
låtarna. Resultatet visar att det inte finns någon märkbar skillnad mellan skolade och oskolade 
musiker i valet av strategi och huruvida de klarat av uppgiften (Johansson, 2002 s.209-211). 
Vissa skillnader uppenbarade sig i hur musikerna spelade på sina instrument. Pianisterna 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7924198
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spelade i regel mindre än övriga musiker samt att de använde sig av färre bastoner för att 
identifiera ackord. Johansson menar att valet av strategi snarare beror på individuella 
skillnader än vilken typ av skolning musikerna har (2002, s.209-211). 
       Karin Starck & Helena Franzén skrev 2007 en C-uppsats som behandlar ämnet a prima 
vista-sång och hur detta kan användas för att utveckla gehörsförmåga. De har i sin studie 
intervjuat tre gehörspedagoger för att ta reda på deras syn på detta och vad de har för 
erfarenheter till att använda a prima vista-sång inom sin undervisning. De har även frågat 
lärarna om deras grundläggande syn på gehör och vilka metoder de använder. I resultatet 
framkommer det att lärarna delar in gehöret i två beståndsdelar, det rytmiska gehöret och det 
tonala gehöret. Det tonala gehöret delas sedan in i två komponenter, det melodiska/linjära och 
det harmoniska. Lärarna ger sedan exempel på metoder de använder i sin undervisning för att 
utveckla dessa delar. En metod kallar lärarna för tonplatstänkande och går ut på att man 
relaterar tonerna i en melodi till olika platser i en skala. En annan metod kallas 
intervalltänkande och innebär att man istället för att ge alla toner särskilda platser i en skala 
tänker varje intervall som fristående. Två av informanterna i Starck & Franzén menar att 
gehöret även är beroende av kunskaper i musikteori och att den totala gehörsförmågan består 
av att både kunna lyssna till musik och att kunna läsa musik.   
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3.  Problemformulering  och  syfte  

 
Som synes i föregående kapitel finns det inte bara ett sätt att definiera begreppet gehör eller 
att beskriva strategier som används vid gehör. Vare sig man definierar det som ett fenomen, 
musikalisk förmåga eller ett sätt att slippa lära sig noter så kommer samtliga musikutövande 
människor att stöta på och använda sitt gehör i någon form. Kursplanen i GeMu beskriver att 
elever självständigt ska kunna öva gehöret och använda det inre hörandet. Det är därför 
intressant för mig som blivande lärare att närmare undersöka hur gymnasieelever ser på gehör 
och vilka strategier de använder i samband med sin gehörsförmåga. 
       Studiens övergripande syfte är att undersöka hur elever tänker kring begreppet gehör, 
samt hur de reflekterar kring sitt eget lärande och sin egna gehörsförmåga. För att uppfylla 
detta syfte har jag preciserat följande frågor: 
 

 Vad innebär begreppet gehör för elever? 
 Hur reflekterar elever över sitt eget gehör? 
 Vilka strategier säger sig eleverna  använda när de stöter på gehörsbaserade problem? 
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4.  Metod  
I detta kapitel kommer jag presentera mitt val av metod i min studie. Inledningsvis 
presenteras vilket forkningsansats arbetet präglats av, följt av valet av metod för själva 
undersökningen och hur jag planerat utföra den. Slutligen beskrivs vilken analysmetod som 
använts i analysen av undersökningens resultat.  

4.1 Fenomenografisk ansats 

Fenomenografi är en forskningsmetod som framhåller variation i stället för generaliseringar. 
Ansatsen kan med fördel tillämpas vid kvalitativ analys av ett empiriskt material. Metoden 
utvecklades under 1970-taled av en grupp forskare vid Göteborgs universitet under ledning av 
Ference Marton. Metoden utnyttjas främst inom pedagogisk forskning (Kroksmark, 2007) och 
syftar till att beskriva olika uppfattningar kring fenomen.  
     Den fenomenografiska ansatsen skiljer sig i förhållande till "vanlig" kvalitativ metod där 
den inte söker efter svar som beskriver hur verkligheten faktiskt är. Det intressanta ur ett 
fenomenografiskt perspektiv är istället att ta reda på hur människor upplever sin omvärld 
genom att undersöka hur människor beskriver denna upplevelse (Larsson, 2011).  
     För att exemplifiera detta skriver Larsson om hur Marton betecknar skillnaden mellan 
första och andra ordningens perspektiv, en skillnad i beskrivningsnivå. Larsson skriver att: 
 
             första ordningens perspektiv - det handlar om fakta -vad som kan observeras utifrån.  
             Det andra är andra ordningens perspektiv - det handlar om hur någon upplever något -  
              hur något ter sig för någon (Larsson, 2011 s.12) 
 
Larsson ger ett exempel på hur en paranoid person ständigt kan känna sig förföljd av andra 
människor och ständigt känna sig hotad till livet. Då detta förhoppningsvis inte är en 
beskrivning av verkligheten så kommer detta vara falskt ur första ordningens perspektiv. 
Dock så kommer personen i fråga uppleva detta som en sanning, vilket gör att det också 
kommer ses som en sanning ur andra ordningens perspektiv.  
       Vid fenomenografisk forskning används oftast intervju som metod. Detta för att syftet 
med ansatsen är att beskriva skillnader i kvalitativa uppfattningar. Målet med fenomenografi 
är att kartlägga samtliga uppfattningar kring ett fenomen. Alla dessa uppfattningar kallas med 
ett gemensamt namn för det totala utfallsrummet (Larsson, 2011).  
        

4.2 Kvalitativ intervjumetod 

För att uppnå mitt syfte, att fånga upp tankar kring gehörsbegreppet och de olika strategier 
som kan tänkas användas vig gehörsmässiga uppgifter, har jag valt att i överensstämmelse 
med fenomenografin använda kvalitativ intervjumetod. Fördelen med en kvalitativ 
intervjumetod är att det går att få en djupare förståelse kring hur individer tänker. Min avsikt 
är att undersöka just hur elever beskriver sina upplevelser och uppfattningar kring gehör. Det 
intressanta för mig är att veta hur de beskriver sin egen gehörsförmåga och användningen av 
den. Därför passar den kvalitativa metoden bäst. Steinar Kvale och Svend Binkmann (2009) 
menar att: 
          

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersöknings- 
personernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter...(ibid. s.17). 
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Ett alternativ skulle kunna varit om jag istället gjort en kvantitativ undersökning vilket hade 
krävt en mer kvantitativ metod, som exempelvis en enkät. Detta hade gjort att jag inte haft 
samma chans att gå in på djupet hos elever och deras tankegångar. En kvantitativ metod 
lämpar sig bättre när syftet är att skapa bredd så att resultatet kan omvandlas till statistik 
(Holme & Solvang, 1997, s.76). Till skillnad från enkät är det möjligt att under en intervju 
ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse kring specifika frågor. Det ger mig även 
möjlighet att omformulera frågor som eventuellt kan missuppfattas. 
        

4.3 Planering av intervju 

Inför mina intervjuer bestämde jag mig för att göra en tankekarta där jag skrev upp ämnen 
som skulle kunna komma upp under en intervju. Ämnenas syfte var att jag skulle kunna ställa 
öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt från eleverna. På så sätt kan eleverna 
även vara med och styra i vilken ordning de olika rubrikerna tas upp. Detta beskriver Runa 
Patel och Bo Davidsson (2003) som låg grad av såväl standardisering som strukturering. Utöver 
tankekartan skrev jag även ner kompletterande anteckningar för att inte glömma bort viktiga 
punkter som skulle kunna komma upp under intervjun. Innan mina intervjuer genomförde jag 
även en mindre provintervju med några få frågor för att se ungefärligt hur mina frågor kunde 
besvaras. Tankekartan finns bifogad i bilaga 3. 
      Förutom intervjufrågor har jag även gjort några melodi- och ackordövningar som jag 
använde mig av under intervjun. Dessa utformade jag innan så att alla elever skulle få exakt 
samma utmaningar. Då jag inte avser att nivåbestämma eleverna gjorde jag övningarna utifrån 
styrdokumenten i GeMu 1. Övningarna utformades sedan efter vad som jag ser kan tolkas 
vara en rimlig nivå för någon med betyget E. Övningarna saknade svar och var snarare korta 
klingande sekvenser som var avsedda att hjälpa eleverna till reflektion. Två melodiövningar 
och två ackordövningar utformades, där melodiövningarna även kan fungera som 
ackordövningar genom att ackord spelas i vänsterhanden på ett piano. Melodiövningarna är 
utskrivna i bilaga 4 och ackordövningarna i bilaga 5. 
 
 

4.4 Urval av informanter 

För att kunna genomföra kvalitativa intervjuer behövde jag en grupp informanter. Min första 
tanke när det kom till att kontakta skolor för intervjuer var att inte begränsa mig till de skolor 
som låg geografiskt nära, vilket i detta fall syftar till skolor i samma stad. Detta dels på grund 
av att anonymiteten stärks och att studien kan tänkas mer generell, men också för att öka mina 
chanser att få tillträde. Ett första steg blev för mig att införskaffa information om olika 
gymnasieskolor i kommunen och vilka av dessa som hade estetiska program med inriktning 
musik. Detta gjorde jag genom att fråga klasskamrater och lärare jag haft som jag ansåg 
kunde ha information. Utifrån detta fick jag fram fyra skolor som uppfyllde mina kriterier. 
När detta var fastställt kunde jag sedan ta reda på med hjälp av Internet vilka som var lärare i 
ämnet GeMu på respektive skola och mailade dessa personer för att be dem ta reda på om en 
intervju skulle vara möjlig. Av de fyra skolor jag kontaktade fick jag positivt svar från en. Jag 
ringde då till läraren där och bad om att få göra tre till fyra intervjuer med elever som läst 
GeMu under en längre tid. Läraren frågade sedan sina elever öppet om någon vill vara med 
och hjälpa mig med min undersökning, varpå fyra elever frivilligt hade anmält sig. Inget urval 
kring frågor som instrumentkännedom, kön eller etnicitet gjordes från min sida. Samtliga 
elever gick i samma klass och var av blandad könstillhörighet. Jag var medveten om att detta 
eventuellt kan äventyra anonymiteten, men fick på grund av tidsbrist välja att bortse från 
detta. För att ytterligare stärka anonymiteten har jag valt att inte avslöja kön hos 



 

 
 

13 

informanterna. Då min studie inte syftar till att se på skillnader mellan kön så anser jag inte 
detta vara något problem. 
       Utifrån studiens karaktär valde jag att intervjua gymnasieelever på det estetiska 
programmet med inriktning musik. Detta för att det är det enda gymnasieprogram som 
inkluderar ämnet gehör. Undersökningen hade kunnat göras med inriktning mot grundskola, 
vilket hade tvingat mig i en annan riktning än jag tänkt mig. Elever på grundskola har själva 
inte valt att studera musik då det för dem redan ingår i deras obligatoriska undervisning. 
Musikämnet på grundskolan har även en mycket bredare ämnesbeskrivning och syftar inte till 
att specifikt fokusera på gehör.  
       Inför mötet med mina informanter skrev jag även ett formulär som varje informant fick skriva 
under, där jag formulerat vad undersökningen ska användas till och vad detta skulle inbära. Det 
fanns även angivet att samtliga informanter har anonymitetsrätt. Detta för att upprätthålla de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990).  För hela formuläret, se bilaga 6. 

4.5 Genomförande av intervju  

Efter att min kontaktperson (elevernas lärare) fått svar av sina elever så ringde läraren upp 
mig för att bestämma tid och plats. Informanterna själva bestämde på vilken plats de ville att 
intervjuerna skulle ske då jag själv trodde mig ha lättare att transportera mig till vald plats. Då 
intervjuerna skulle ske en vardag fick jag även anpassa mig efter elevernas schema. Då jag 
endast haft kontakt med läraren i GeMu antog jag att intervjuerna skulle ske under en lektion i 
GeMu, vilket visade sig inte stämma. Istället fick jag tid när eleverna hade enskild 
projektarbetstid. 
      Samtliga informanter intervjuades genomfördes samma dag i någon av skolans 
tillhandahållna lokaler. Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra, förutom en där 
informanten var tvunget att gå efter 15 minuter. Alla intervjuer spelades in med min 
mobiltelefon, vilket gjorde det lättare för mig att koncentrera mig på vad informanten sade. 
Jag kunde då även, i enighet med Repstads rekommendation (2007), ställa följdfrågor och ge 
intervjun en mer samtalande karaktär.  
      Under intervjun använde jag mig av ett piano för att kunna spela de övningar jag tidigare 
utformat. Samtliga övningar spelades i varierande tonart så att eleverna inte skulle bli för 
bekväma och sluta lyssna utifrån vilken karaktär övningarna hade. Alla övningar användes 
inte vid samtliga intervjuer då elevernas nivå skilde sig inom de olika momenten. Samtliga 
elever fick dock höra minst en melodiövning och en ackordövning. Då min undersökning inte 
avser att nivåbestämma elever utan att ta reda på deras egna tankar kring gehör så ser jag detta 
inte som något problem. Utöver övningarna spelade jag även korta sekvenser med ett fåtal 
toner som jag själv hittade på i stunden. 
 

4.6 Analysmetod 

Inom fenomenografin är syftet att forskaren vill få reda på så mycket som möjligt utifrån en 
upplevd verklighet. Vid fenomenografisk forskning används oftast intervjumetoden för att 
forskaren ska kunna ställa så öppna frågor som möjligt och ge informanten chansen att själv 
berätta om sina upplevelser kring ett problem (Larsson, 2011). På så sätt utgår forskaren inte 
från några färdiga teorier kring ett ämne utan försöker istället ha en så öppen ingång som 
möjligt. Detta sätt att angripa ett problem kallas för induktiv ansats. Vid en induktiv ansats 
samlas först det empiriska materialet in för att i efterhand sammanställas och bilda ny teori 
(Olsson & Sörensen, 2011). Denna ansats används främst vid kvalitativ metod, där empiri går till 
att bli teori (Patel & Davidsson, 2003). Motsatsen till detta kallas deduktion och används främst 
vid kvantitativ forskning. Detta ansats går ut på att forskaren utgår från en teori som sedan 
används för att testa empiriskt material. Syftet vid en deduktiv ansats är att forskaren vill se 
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huruvida en hypotes stämmer överens med verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Denna ansats 
används ofta inom kvantitativ forskning.   
       I denna undersökning kommer en initial deduktiv analys göras där elevernas berättelser efter 
första genomläsning kopplas till Helgessons (2003) begrepp. De tre begrepp som används är 
hämtade ut kapitlet Relativt gehör och innefattar centraltonsgehör, grundtonsgehör samt 
intervallgehör/flexibelt gehör. Vid ytterligare genomläsningar av texten gjordes sedan en induktiv 
analys där jag letade efter utsagor i elevernas berättelser som inte kunde placeras under 
Helgessons begrepp.  
       Förutom detta har jag även haft möjlighet att utifrån mina övningar kunna observera hur 
eleverna visade med rörelser eller med sång. Dessa uttryck kompletterar deras utsagor. Genom 
en jämförelse mellan elevernas egna berättelser och mina observationer kunde jag hitta exempel 
där elevernas berättelser inte stämde med vad de sedan uppvisade under övningarna.  
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5.  Resultatpresentation  
 
 
I denna del kommer jag att presentera resultatet av de fyra intervjuer jag genomfört. Jag 
kommer med mina egna ord redovisa vad som sagts och på bästa möjliga vis försöka återge 
informanternas egna berättelser. Varje intervju kommer ha sitt eget utrymme där varje 
informant tilldelas ett eget avsnitt. Informanternas namn kommer bytas ut mot fiktiva då det 
ger ett trevligare intryck än att enbart kalla intervjuerna vid nummer. Namnet jag valt är 
Johanna, Albin, Fredrik och Kim. Antalet pojkar och flickor framgår som sagt inte då namnen 
inte symboliserar faktisk könstillhörighet. Varje informant kommer att pressenteras var för sig 
för att få en mer överskådlig bild över vad varje informant har sagt. I min analys kommer 
sedan dessa sammanföras och för att se fenomenografiska variationer.  
 
 

5.1 Johanna 

 
Johanna går i tredje ring på det estetiska programmet med inriktning musik. Hon har piano 
som huvudinstrument och är van att spela både melodi och ackord i olika musikstilar. Johanna 
kan spela både efter noter och på gehör.  
       Inledningsvis ber jag  Johanna berätta det första hon tänker på när hon hör ordet gehör. 
Efter en tids eftertanke kommer hon fram till att "...ha en känslig hörsel, främst för musik". 
Johanna förtydligar sig och menar att man ska kunna skilja mellan olika intervall och rytmer. 
Intervall kan både betyda enskilda toner och ackord säger hon. Man ska sedan kunna känna 
igen detta på något sätt. Det är viktigt att inte enbart kunna tala om vilka toner eller ackord 
som spelas, utan även "hur" de spelas. Jag nämner begreppen klangfärg för att se om det var 
det hon menade, vilket det inte var. Hon förklarade att det var mer "soundet" hon var ute efter, 
där betoning, frasering och dynamik var viktiga. 
       Efter detta frågar jag Johanna om uttrycket att "spela på gehör". Hon svarade då att det 
inte var de första hon tänkte på. Att spela på gehör var visserligen ett uttryck hon kände till, 
men inte instinktivt förknippade med ordet. Hon berättar att gehöret för henne är något en 
person kan använda sig utav för att ta till sig musik. Detta kan visserligen ske i form at att 
spela. Dock menar Johanna att den första tanke hon får av ordet syftar till det som händer 
utöver själva spelandet. 
      Därefter frågar jag Johanna hur hon själv tänker när hon ställdes inför olika 
gehörsbaserade problem. Då hon själv först hade nämnt intervall så började jag med detta. 
Hon börjar berätta att hon bara "kände" vilket intervall det var som spelades. Jag spelar då 
tonerna C och D på ett piano och frågade hur hon upplevde intervallet. Hon sa att det är stor 
skillnad beroende på i vilket sammanhang tonerna spelades. Om det enbart är två toner som 
spelades försöker hon ta till en "minnesmelodi", dvs. en befintlig melodi, där intervallet finns 
med. I detta fall med tonerna C och D så kommer hon att tänka på lille katt. Detta kan även 
fungera om det är en kortare fras på tre toner. Jag frågar om detta enbart fungerade om 
tonerna är separerade från varandra, dvs. om två toner spelas efter varandra till skillnad från 
två toner som spelas samtidigt. Hon svarar då att hon själv kunde "separera" tonerna i huvudet 
och göra på samma sätt. Detta är dock inget hon gjorde aktivt då det krånglar till det hela.  
       Detta säger Johanna skiljer sig från längre melodier. Hons berättar att det blir svårt att 
tänka varje intervall för sig som tidigare när melodierna blir längre. Då är det istället lättare att 
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tänka i kortare fraser. Jag spelade "melodi 1" på pianot och bad henne förklara hur hon 
menade. Hon berättade att de tre första tonerna kändes som "en helhet". Även den fjärde 
tonen kunde kopplas samman och bli som ett "mål". Utifrån denna första fras kan man sedan 
känna vilken skala det kan tänkas vara. Samma sak gäller på de fyra sista tonerna, då de går 
skalenligt nedåt utan att någon ton hoppas över. Johanna berättar att hon får en stark känsla av 
grundton då melodin använder durskalans tonföråd och att den är uppåtgående. Jag provar då 
att spela melodin igen med ett C som bordun. Hon berättar att det genast blir mycket lättare 
och att alla toner känns som att de tillhör borduntonen. Hon berättar att hon redan innan 
bordunen hade känt på samma sätt, men att det fanns en liten reservation då det faktiskt kan 
vara något annat än det som hon antar att hon hör. Det är först när melodin sätts in i ett 
sammanhang som hon känner sig helt säker på vad som faktiskt händer. Jag spelar melodin 
igen och lägger till tonerna Bb och C varpå hon svarar: "ja precis. Där var det mixolydisk 
skala istället för det man trodde från början". 
       Sedan provar jag att ytterligare utveckla melodin och spelar ackord i vänsterhanden på 
pianot. "Detta blir lite svårare" säger Johanna och säger sedan att hon i detta läge förmodligen 
skulle se melodin som "independent", eller självständig, och försöka ta ut den innan hon 
började lyssna efter ackorden. Det kan finnas sammanhang där ackorden hjälper till att ta ut 
melodin, men då måste hon hört melodin innan berättar hon. Jag spelar melodin igen utan 
ackord och frågar om hon kan "höra" ackorden även om de inte spelas, vilket hon kan. Jag 
provar istället att spela "melodi två" och frågar om hon försöker referera denna melodi till 
ackord på samma sätt. Hon berättar då att hon inte hört melodin tidigare och skulle då istället 
tänka varje ton utifrån den första. 
       Jag frågar sedan Johanna om hur hon tänker när två eller fler toner spelads samtidigt. Hon 
berättar då att hon som hon tidigare nämnt kan separera tonerna och höra vilket intervall det 
är mellan dem. Detta fungerar bäst om det enbart är två toner som spelas. Intervallet mellan 
tonerna spelar också roll. Vissa intervall, såsom en stor sekund och en förminskad kvint, har 
så pass mycket karaktär eller "spänning" att de uppfattas lättare. Intervall som t.ex. en ren 
kvart och en ren kvint är svårare att skilja mellan berättar hon. Detta visade sig även vara 
fallet när hela ackord spelas. Jag spelar ett C7+5 på pianot och frågar hur ackordet lät. 
Johanna berättade då att det första hon hörde var just tritonusintervallet mellan tonerna C och 
G#. Även sekundintervallet mellan G# och Bb (A#) kunde hon urskilja. Det var svårt att 
urskilja om det var ett dur eller mollackord tyckte hon. Efter detta spelade jag ett G7, vilket 
hon tyckte var betydligt lättare. Dock så var det första hon hörde tritonusintervallet även här. 
Johanna fortsätter med att berätta att vissa ackord är lättare att höra än andra. T.ex. ett vanligt 
durackord är betydligt lättare än ett C7+5. När dessa ackord spelas så behöver hon inte tänka 
tritonusintervall, utan kan bara höra vilken typ av ackord det är direkt på klangen. Hon 
förklarar att dessa ackord även förekommer oftare än ackord med annorlunda färgningar 
vilket gör att hon lättare känner igen dem. 
     Jag fortsätter med att spela "ackordövning 1" och frågar hur denna låter. Johanna svarar att 
det tydligt skapas en tonartskänsla där C är grundton. När jag frågar hur hon kommer fram till 
detta svarar hon att hon hört progressionen tidigare. Hon behöver inte lyssna efter vilka 
ackord som spelas utöver utan kan enbart med "erfarenhet" räkna ut vilka dessa blir. Hade 
ackorden inte spelats i just den ordningen hade hon försökt höra ackordens bastoner. Jag 
spelar då ackorden med olika bastoner, dvs. i ters - och kvintläge. Johanna menar då att det 
inte spelar någon roll vilket läge ackordet spelades i. Det är ändå grundtonen som är det 
viktiga. Jag spelar ackorden i en annan följd och i en annan tonart och frågar om hon nu kan 
urskilja vilka ackord som spelas. Hon svarar att hon fortfarande får en stark 
"grundtonskänsla" och kan höra vilket som var tonikaackordet. 
     Jag ber Johanna lyssna när jag spelar "ackordövning två" och berätta hur hon hör detta. 
Hon menar att det är precis så hon menade på tidigare övning. Det är svårt att direkt höra 
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vilket ackordprogression det är. Hon får istället försöka söka upp grundtonerna i respektive 
ackord och utgå från den. Jag frågar om hon spontant känner att ackordet D7 känns udda, 
varpå hon svarar jakande. Hon har dock inte fokuserat på vilken typ av ackord det var utan 
har istället lyssnat efter grundtonen. Jag spelar ackorden igen och fortsatte med at spela G 
efter D7. Detta är lättare att höra tycker hon och menar att D7 då låter som ett ledande ackord 
till G. 
     Slutligen frågar jag Johanna om hon själv vill tillägga något då jag känner mig nöjd. Hon 
nämner då att hon den senaste tiden spelat mycket folkmusik tillsammans med olika musiker 
på diverse spelemansstämmor. Där har hon märkt att musiken varit väldigt annorlunda 
uppbyggd rent harmoniskt än det hon spelat tidigare. Folkmusiken är mer uppbyggt kring 
olika melodier och det finns ofta ingen ackordsstruktur. Detta får henne att tänka om i sitt 
lyssnande då hon tidigare varit mer bunden till harmonik och ackordiska mönster. 
Folkmusiken har lärt henne att släppa det ackordiska lyssnandet och fokusera mer på det 
melodiska och vilken skala som spelas. Hon nämner att hon nu inte automatiskt tänker jonisk 
skala (dur-skala) utan försöker vara mer öppen för det hon hör. 
 
Sammanfattning av Johannas intervju: 
 

 Uppfattar gehör som en förmåga hos musiker 
 Förmågan att kunna skilja mellan olika intervall och rytmer 
 Minnesmelodier för enskilda intervall och kortare sekvenser 
 Försöker med korta fraser få en känsla av skala
 Upplever stark "grundtonskänsla" utifrån skala 
 Försöker se melodi som självständig från ackord 
 Har lätt för tritonus- och sekundintervall 
 Uppfattar tonartskänsla i ackordprogressioner inom skalan 
 Lyssnar efter bastoner i okända melodier och tonartsfrämmande ackord 

 

5.2 Albin 

Albin går sista året på gymnasiet och studerar på det estetiska programmet med inriktning 
musik. Han spelar mycket folkmusik och kan både spela fiol och nyckelharpa. Han kan spela 
efter noter, men spelar helst utan. Notkunskapen har utvecklats under gymnasiet då han stött 
på mer klassisk repertoar. Han har enligt honom själv svårt med avista-spel.  
     Albin berättar att han själv har väldigt lätt för att spela en melodi efter att han hört den. 
Han menar att gehör för honom är förmågan att just kunna "planka" en melodi för att sedan 
kunna spela den själv. I och med plankningen kommer man också få reda på information om 
vilka intervall melodin har samt vilken tonart och taktart låten går i. Han berättar att han 
ibland har svårt att läsa noter då det tar väldigt lång tid. På grund av detta har gehör för 
honom kommit att innebära just att höra vilka toner som ingår i en melodi för att sedan själv 
kunna spela den. Jag frågar om han kan precisera vad han menar med melodispel, varpå han 
svarar: "att höra hur en melodi går, vart tonerna ska sitta, taktart och allt sånt". Han berättar 
också att han har väldigt svårt med ackord. 
     Jag frågar sedan Albin vad det första han tänker när han ställs inför en melodi han ska 
lyssna till. Han berättar då att de första han gör är att snabbt försöka lokalisera grundtonen, 
samt vilken ton melodin "börjar" på. Börjar melodin på ett D så utgår han ifrån tonen D och 
bygger sedan därifrån. Jag går då till pianot och spelar tonerna C och D, och ber Albin att 
berätta hur han gör för att identifiera dem. Han berättar då att han utgår från en melodi han 
redan känner igen som har samma skala som den melodin han i stunden hör. Han berättar att 
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han en gång skulle skriva ner "Ekorr'n satt i granen" och hur han kunde göra detta utan 
instrument genom att höra att melodin har en skalenlig rörelse uppåt. Jag frågar om han alltid 
gör på detta sätt i alla situationer, vilket han svarar jakande på. Han berättar att han själv har 
svårt för olika musikaliska begrepp, vilket gör det svårt för honom att tänka i enskilda 
intervall. Jag spelar då två toner med intervallet stor sext och frågar hur han skulle tänka. Han 
svarar då att han skulle göra på samma sätt och med hjälp av durskalan gå ton för ton uppåt 
tills det att han hittat vilken ton som var målet. Han berättar även att han i enstaka fall kan 
höra en melodi eller ett intervall beroende på vilket läge de spelas i på en fiol. Lösa strängar 
låter på ett speciellt sätt, vilket kan hjälpa till i en gehörssituation. 
       Jag fortsätter med temat melodi och spelar sedan melodi 1 och ber Albin berätta vad de 
första han skulle göra för att närma sig melodin. Han berättar då att han först skulle fastlägga 
pulsen genom att stampa takten. Sedan skulle han utifrån pulsen försöka fastställa vilka 
rytmiska mönster som fanns i melodin. Efter det skulle han försöka minnas den första tonen 
som spelas för att sedan relatera resten av melodin till den. Jag frågar om det skulle hjälpa om 
jag spelade ackord till melodin, vilket det inte skulle enligt Albin. Ackord skulle snarare vara 
störande och göra det svårare att fokusera på melodin. Jag spelar då melodi 1 igen med tonen 
C som bordunton och frågar om detta är lättare. Albin säger då att det är lite lättare än med 
ackord, men att det ändå blir "ytterligare ett moment" som kan vara störande.   
      Jag frågar Albin om han automatiskt tänker utifrån durskalan varje gång han hör en 
melodi, vilket han säger att han gör. Han sjunger sedan det största intervallet i melodi 1 och 
visar hur han genom att sjunga C-durs skaltoner kan hitta upp till intervallet. Jag ändrar då 
melodins tredje ton så att intervallet blir en förminskad kvint, varpå Albin svarar att "det inte 
skulle gå". Skulle han ställas inför detta problem så skulle han försöka höra vilken ton i skalan 
som låg närmast, vilket i detta fall skulle vara en ren kvint.  
        Jag fortsätter med att fråga Albin om hur han lyssnar till toner som spelas samtidigt. Han 
berättar igen att han har väldigt svårt med ackord men att det går bra så länge det inte är för 
många toner som spelas. Jag spelar då tonerna F och C samtidigt på pianot och frågar om han 
kan identifiera dem. Han berättar då att han genom att separera tonerna från varandra kan höra 
vilka enskilda toner det är. Efter han fastställt detta kan han sedan tänka på samma sätt som 
innan och ta hjälp av durskalan. Jag frågar om han på något sätt kan identifiera själva klangen 
de båda tonerna skapar. Han menar då att det blir samma svårighet som vid ackordlyssning 
och att han snabbare kan ta till sig det som spelas på sitt sätt. 
       Jag frågar Albin vad det är i ackordlyssning som han har svårt med. Han berättar att det 
blir för många toner samtidigt och att det är svårt att uppfatta de enskilda tonerna. Jag spelar 
ett C-durackord och frågar om det finns någonting i ackordet som Albin kan ta till sig och ha 
nytta av. Han säger att han har svårt att höra om det är ett dur eller mollackord, men att han 
ändå kan försöka lokalisera grundtonen i ackordet. Jag spelar ett C-dur i kvintläge och frågar 
om det är tonen längs ner han skulle lokalisera, vilket han säger att det är.  
 
Sammanfattning av A lbins intervju: 
  

 Uppfattar gehöret som ett sätt att lära sig musik 
 "Plankning" är viktigt 
 Huvudsakligen melodispel 
 Lokalisera start-ton
 Hör intervall utifrån vilket plats de har i dur-skalan 
 Puls och rytm viktigt 
 Separerar melodi från ackord 
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5.3 Fredrik 

Fredrik går som de övriga informanterna också sista året på gymnasiet och studerar musik vid 
det estetiska programmet. Han spelar en del gitarr och fiol men är mest bekväm med sången, 
som även är hans huvudinstrument.  
       Jag börjar med att fråga Fredrik vad hans tankar är kring ordet gehör. Han svarar att det är 
när musiker kan höra någon annan spela någonting och sedan spela efter. En del menar 
Fredrik är att kunna spela exakt samma som det man hört, det vill säga att härma någon 
annan, men även att kunna spela tillsammans med någon annan i t.ex. en ensemblesituation. 
Det viktiga är att spelandet sker utan noter. En person ska kunna känna igen intervall och 
melodier genom att enbart lyssna. En gitarrist ska t.ex. kunna härma ett riff som den hör på en 
skiva.  
      Förutom detta finns även andra områden där gehöret är framträdande, menar Fredrik. Han 
berättar om en kompis han har som tävlar i speedway och hur denne kompis använder sig av 
sitt gehör för att identifiera problem i motorn. Han hör olika tonhöjd på motorljudet och kan 
därför avgöra om allt är som det ska. Samma sak gäller för bilförare som hör när de ska byta 
växel, menar Fredrik.  
       Fredrik berättar att han själv inte riktigt vet hur han tänker när det kommer till att 
identifiera melodier. Det beror väldigt mycket vad det är som ska göras. Han menar att det är 
mycket lättare att bara lyssna till någon för att sedan försöka härma än om uppgiften är att 
namnge och skriva ner det som spelas. Melodier är också betydligt enklare än ackord. Det 
absolut bästa är om det även finns text tillsammans med melodin. Då kan tonerna kopplas 
sammans med ord och göra det hela lättare.  
       Fredrik berättar också att han brukar känna igen vissa intervall från olika melodier han 
redan känner till. En liten sext uppåt är t.ex. de första tonerna i när juldagsmorgon glimmar. 
Jag frågar om han har sådana melodier för alla intervall, vilket han inte har. "Ibland kan man 
lyssna på en låt och känna igen ett intervall bara sådär", berättar han. Det är dess utom lättast 
om man får sjunga med det som spelas. Vissa intervall är svårare än andra att uppfatta. Då får 
man helt enkelt ha en minnesmelodi för just de intervallen, berättar han. Ibland kan det 
fungera på fraser med fler än en ton. Det kanske är ett svårt intervall mellan den femte och 
sjätte tonen i melodin, varpå man får lyssna extra noga på det intervallet. Då har man redan 
listat ut de första tonerna och kan fokusera mer på det som är svårt, menar han. 
     Jag ber Fredrik identifiera tonerna C och D som jag spelar på pianot. Fredrik tänker en 
stund samtidigt som han sjunger de fyra första tonerna i C-durs skala fler gånger. Efter två 
genomsjungningar tar han bort de två översta tonerna och sjunger bara de två toner jag spelat 
på pianot. Efter någon sekund kommer han sedan fram till att intervallet måste vara en 
sekund. Jag ber honom sedan att berätta hur han gick till väga för att komma fram till sitt svar. 
Han säger då att han ofta använder sig av skalan för att hitta enskilda intervall och sjunger 
sedan hela C-dur skala för att visa. Skulle melodin gå i moll så utgår han istället från 
mollskalan.  
       Jag fortsätter genom att spela melodi 1 och frågar Fredrik vad de första han lyssnar efter. 
Han berättar att han först försöker höra vilken karaktär det är på melodin och om den går i dur 
eller moll. När han sedan vet vilket karaktär melodin har så vet han också vilken skala han 
kan använda. Han måste dock få höra melodin flera gånger för att få en bättre uppfattning 
angående dur- eller molltonalitet. Efter jag spelat melodin några gånger säger han att det inte 
känns som att den börjar på grundtonen, men att han känner igen de första tonerna. Han 
upplever att melodin påminner honom om låten Änglamark.  
       Jag spelar melodi 1 ytterligare en gång och spelar samtidigt ackord i vänsterhanden. Jag 
frågar Fredrik om han upplever att det blir lättare eller svårare. Han berättar att melodin får en 
annan karaktär än tidigare, men att det inte blir lättare. Han säger också att han inte innan 
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hade upplevt den ackordiska kontexten enbart utifrån melodin. Han trodde själv att det 
berodde på att han i första hand lyssnar till melodier och framförallt sångmelodier i första 
hand. Han berättar att han i detta fall skulle försöka lyssna på melodin separat från ackorden 
och vänta med dem tills det att han listat ut melodin. När han sedan listat ut melodin så skulle 
han göra på ett liknande sätt med ackorden och försöka koppla ackordsklangen till en låt han 
redan kände igen. Jag spelar ett G7 på pianot och ber honom förklara sig mer. Han säger då 
direkt att det låter som "en sjua" och att det i så fall är gläns över sjö och strand (Bethlehems 
stjärna). Han berättar att vissa ackord är betydligt lättare än andra och kan lättare kopplas till 
en känd melodi. Det är också enklare att höra enskilda ackord och vilken klang eller karaktär 
det har. Ackordprogressioner är mycket svårare, menar han. 
 
Sammanfattning av F redriks intervju: 
        

 Uppfattar gehöret som förmåga att kunna härma andra 
 Samspel med andra är en viktig del i gehör 
 Gehör finns även i icke-musikaliska situationer 
 Främst melodispel
 Använder minnesmelodier 
 Text kan hjälpa att hitta intervall 
 Kopplar melodin till dur/mollskala 
 Separerar melodi från ackord 
 Använder sig av "minnesackord" 

 

5.4 Kim 

Även Kim går sista året på gymnasiet och studerar vid det estetiska programmet med 
musikinriktning. Kim har elbas som sitt huvudinstrument men kan även spela ett flertal andra 
instrument. 
Hans notkunskap är enligt honom själv mycket begränsad. Gehörsspelandet har därför blivit 
en viktig del i hans musicerande. 
       Jag börjar med att fråga Kim vad hans spontana tankar är kring gehör. Han berättar att 
gehör för honom är att kunna spela någonting man hört spelats av någon annan. Han 
formulerar sig på följande sätt:  
 
       Man kanske sitter och plonkar och hör "aha, det är så dom spelar". 
 
Jag frågar Kim vad han menar med "det är så dom spelar" och får till svar att man ska känna 
igen vilka toner som spelas. Det viktigaste är att lyssna på en låt flera gånger för att lära sig 
känna igen vilka toner som kommer var. Det kan till exempel vara en ton som återkommer i 
versen med en speciell rytm. 
       Då jag uppfattar att plankning är en viktig del för Kim frågar jag honom vad det första 
han skulle göra i en plankningssituation. Han berättar då att om det var en hel låt som skulle 
plankas skulle han först lyssna igenom låten flera gånger för att isolera enskilda instrument. 
Kim menar att det blir svårare om man istället skulle försöka höra den samlade ljudbilden då 
detta kan bli "för mycket". Om en låt börjar med ett gitarrintro så är det smidigast att börja 
med just gitarren. Den brukar också vara enklare att höra, säger Kim. Efter det så fortsätter 
man med nästa instrument.  
     Jag frågar Kim om han kan utveckla vilken ordning han fokuserar på de olika 
instrumentgrupperna och vilken roll de har i musiken. Han svarar då att det ofta beror på 
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vilken musikstil man lyssnar på. I viss musik kan t.ex ackorden vara relativt enkla att höra 
vilket gör att man då får fokusera extra på melodin. Ibland kan det också vara enklare att höra 
melodin när ackorden redan är utlistade. Kim berättar att han spelar mycket akustisk gitarr 
vilket gjort att han har enkelt för att höra och härma "grundackord" som spelas. Skulle han 
inte höra vilket ackord som spelas så kan det antas att det är någon färgning som gör att 
ackordet blir svårare att höra, menar han.  
       Jag frågar Kim vad det är som gör att vissa ackord är lättare att höra än andra. Han svarar 
då att "grundackord" (vilket jag tolkar som treklanger med grundton, ters och kvint) inte har 
så många toner vilket gör att klangen bli enklare att identifiera. Han tror också att det beror på 
att han har mer erfarenhet till sådana ackord. Jag sätter mig då vid pianot och spelar ett C-dur 
och frågar om han kan utveckla vad han menar. Han säger då att han hört ackordsklangen 
många gånger och kan koppla det till första ackordet i låten "Imagine". Han menar att det ofta 
händer att han gör referenser till låtar när han själv sitter och spelar. 
       Jag spelar sedan "ackordövning 1" och frågar Kim om han tänker på liknande sätt vid 
ackordprogressioner. Han berättar då att han ibland kan referera kortare progressioner till 
låtar, men att det blir svårare ju fler ackord som är med. Då jag spelat tre "grundackord" så 
frågar jag Kim om han kan urskilja dessa ackord på något sätt. Han berättar då att de olika 
ackorden får olika känsla. Det första ackordet får en slags grundkänsla, menar han, och är ofta 
det som introducerar låten. Dominantackordet kommer efter en stund och ger ytterligare kraft 
i låten. Sedan spelas ofta grundackordet igen för att gå tillbaka till det mer grundliga. Kim 
berättar att det är hans utbildning som lärt honom tänka på detta sätt. 
       Jag spelar ett G7 på pianot och frågar Kim vilken känsla han får av detta ackord. Han 
säger att det känns som att det "skaver" och att det brukar betyda att det är en färgning på 
ackordet. Jag frågar om han upplever att ackordet är stabilt för sig eller om han tycker att det 
borde leda till ett annat ackord. Han säger då att det känns som ett ledackord men att det är 
svårt att avgöra ackordets roll utan sammanhang. Jag spelar G7 igen följt av ett C-dur och 
frågar efter Kims tankar. Han menar att detta sätter in ackordet i ett sammanhang vilket gör att 
det låter mer som ett dominantackord som leder till tonika. I andra sammanhang skulle G7 
kanske haft en annan roll, menar han.  
       Jag fortsätter med att spela tonerna C, D och E på pianot och frågar Kim vad han skulle 
göra i en plankningssituation. Han berättar då att han först skulle försöka utöka tonförrådet för 
att se om tonerna kunde ingå i ett större sammanhang. Han sjunger sedan tonerna och lägger 
till tonen F för att visa vad han menar. Sjunger man sedan tonerna flera gånger så är det lättare 
att memorera dem vilket gör de lättare att så småningom identifiera. Då kanske man hör att de 
ingår i någon skala, menar Kim. Jag spelar melodi 1 och frågar om han skulle göra samma sak 
med längre melodier. Kim berättare då att han i en klassrumssituation skulle försöka lista ut 
vilken skala melodin hade. Först skulle han vara tvungen att lyssna till varje intervall fler 
gånger för att fastställa vilka toner som spelades. När tonmaterialet är fastställt är det lättare 
att höra om tonerna ingår i någon specifik skala, menar han. Jag spelar melodi 1 igen 
samtidigt som jag lägger till bastoner i vänster hand och frågar Kim om det blir lättare eller 
svårare. Han svarar att det blir mycket lättare och menar att det var precis så han menade med 
att utöka tonförådet. Att lägga till fler toner i skalan är ett sätt, lägga till bastoner är ett annat. 
Då får melodin en helt annan innebörd, speciellt om man lägger till grundtoner som jag 
gjorde, menar Kim. Han berättar också att han själv ser sig mer som en "praktiker" snarare än 
en "teoretiker". En teoretiker skulle kanske försöka identifiera alla intervall och namnge 
dessa, menar Kim, medan han själv skulle försöka hitta samband i ackorden och melodin.   
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Sammanfattning av K ims intervju
 Uppfattar gehöret som förmågan att återspela avlyssnad musik 
 Plankning en viktig del 
 Börjar med att identifiera instrument 
 Lyssnar efter olika delar i den musikaliska formen (intro, vers etc.) 
 Identifierar ackord utifrån klang och jämför med låtar 
 Uppfattar och identifierar ackord utifrån funktion, såsom tonika, subdominant och 

dominant 
 Söker efter melodiska och harmoniska sammanhang  
 Blir hjälpt av ackordisk kontext 
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6.  Resultatanalys  
 
I detta kapitel kommer jag sammanföra det informanterna sagt och analysera resultatet. 
Inledningsvis kommer jag ta upp vilka definitioner av gehör eleverna hade samt vilka 
strategier som de använder sig av i olika gehörssammanhang. Detta kommer sedan först 
analyseras deduktivt där jag kopplar ihop elevernas berättelser med Helgessons (2003) 
begrepp centraltonsgehör, grundtonsgehör och intervallgehör. Vidare kommer en induktiv 
analys göras där jag letar efter företeelser hos eleverna som faller utanför Helgessons (2003) 
begreppsapparat.  
 

6.1 Elevernas definition av gehör 

 
När jag ställde frågan om vad gehör innebär så fick jag varierande svar från eleverna. En 
generalisering av svaren skulle kunna sammanfattas som att gehör är all typ av utövning som 
gör att en person får någon typ av information om musik. Denna utövning ska enbart ske med 
användning av personens auditiva förmåga, dvs. förmågan att lyssna på det som pågår i 
musiken. Detta betyder inte information om t.ex. vem som är kompositör eller låtnamn utan 
syftar till den klingande musiken i sig. Fredriks svar syftade även till att höra andra typer av 
ljud än musik, vilket jag kommer ta upp längre fram.  
 

6.1.1  Återskapandet  av  musik  

 
En definition som var viktig hos samtliga elever var förmågan att på något sätt återskapa 
avlyssnad musik. Detta kan tyckas vara en blandning av gehörsförmågor och andra förmågor 
som t.ex. mer instrumenttekniska då detta krävs för at kunna spela det som avlyssnats. 
Elevernas svar varierar även något när det kommer till just reproduktionen. Albin, Fredrik och 
Kim talar om gehöret som förmåga att själv lära sig avlyssnad musik för att sedan kunna 
sjunga eller spela denna. Begrepp som "att spela efter någon", "kunna spela det man hört" och 
"plankning" syftar till just detta och visar att det innebär både inspelad musik och att härma 
någon som spelar "live". Albin som spelar fiol nämner förmågan att "höra var tonerna sitter" 
där han syftar på det egna spelandet och att kunna sammankoppla den klingande musiken till 
hur den ska spelas. Återskapandet kan även syfta till annan typ av aktivitet än just "att spela". 
Det kan även innebära att skriva ner det man hör i notskrift eller att enbart mutligt namnge det 
som har uppfattats med en korrekt använd terminologi. Återskapande kan då istället kallas för 
förmågan att återge avlyssnat musik på något sätt, vilket är den formulering som Johanna 
använder sig av. Johanna uttrycker även specifikt att spelandet inte var det första hon kom att 
tänka på vilket ytterligare syftar till andra typer av återgivning. Hon nämner att det är viktigt 
att kunna "tala" om hur musik spelas vilket skulle kunna tolkas som att muntligt återge något 
som är känns sedan tidigare.  
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6.1.2  Identifiering  av  musikaliska  fundament  och  strukturer  

 
Utifrån resultatet framkommer det att gehöret syftar till att lära sig och kunna skilja på olika 
delar som musik består utav. Dessa kan t.ex. vara intervall, melodier, ackord, 
ackordprogressioner och rytmer. Med ackord i detta sammanhang menas ett enskilt ackords 
kvalité, dvs. om ackordet är dur eller moll, om ackordet i fråga har någon färgning och till 
viss del vilket läge ackordet spelas i. Johanna nämner t.ex. att intervall även kan innebära 
intervall i ackord, vilket då kan tolkas som identifiering av tersen eller antalet toner som ingår 
i ackordet. Även övriga informanter talar om just identifiering av dur och moll när jag spelar 
mina ackordövningar. Fredrik använder sig av begrepp som klang och karaktär och syftar då 
till när jag spelade ett G7, vilket i sin tur syftar till just identifiering av ackordets toner (sjuan i 
detta fall).  
       Ackordprogression innebär här förmågan att objektivt höra vilka ackord som spelas efter 
varandra och relatera detta till det man redan vet om detta. Fredrik talar om gitarristers 
förmåga att känna igen "riff" vilket antyder ackordprogressioner i t.ex. rockmusik. Även Kim 
visar upp detta när han talar om ackordens olika roll i ackordövning 1. Begreppet tonika som 
Kim använder kan förvisso även tolkas som ett specifikt ackords kvalité då det oftast enbart 
finns ett ackord som ges tonikarollen. För att kunna använda funktioner såsom tonika, 
subdominant och dominant krävs dock ett sedan innan känt ackordiskt system som är 
beroende av en progression av ackord för att kunna uppfattas.  
       Alla informanter nämner också någon form av identifiering av enskilda toner, dvs. toner 
som inte klingar samtidigt med andra. De begrepp som nämns är intervall, rytm och melodi 
där informanterna lägger olika vikt vid dessa. Ett alternativt begrepp till rytm skulle kunna 
vara notvärde som syftar till just längden hos en enskild ton. Johanna nämner intervall och 
rytmer som det primära och menar att kombinationer av dessa bildar en melodi. Fredrik 
använder samma begrepp och menar att identifiering av melodi även medför kännedom om de 
olika intervallen och rytmerna. Melodins taktart som Albin nämner visar också att det inte 
enbart är tonernas höjd, utan också längd, som ska uppfattas och kännas igen.  
       En annan aspekt som uppkom är identifiering av musikaliska strukturer. Detta kan betyda 
olika ackordprogressioner för en viss typ av musikstil, eller som Kim berättar olika delar i en 
låt såsom vers, refräng etc. Den ena aspekten av detta skulle kunna vara förmågan att höra 
skillnad på olika musikaliska delar (vers, refräng), den andra aspekten vad som spelas i de 
olika delarna. Kim förklarar detta när han nämner igenkännandet av återkommande toner i 
t.ex. versen.   
      
 

6.1.3  Ljudbild  

 
Begreppet ljudbild har jag valt att använda som ett samlat namn på de två faktorer utöver 
tonhöjd, ackord, rytm och struktur som eleverna beskriver ska kunna identifieras. Den första 
faktorn som utgör ljudbilden är vilka instrument som finns med i musiken. När jag frågar Kim 
vad han skulle göra i en plankningssituation så säger han att han skulle börja med att just dela 
upp instrumenten (mer om detta under Elevernas strategier). Han fortsätter med att säga "om 
låten börjar med ett gitarrintro" vilket då kräver kännedom om att instrumentet som spelar i 
introt är en gitarr.  
       Den andra faktorn är det som Johanna menar med "hur" musiken spelas. Att kunna höra 
hur musiken spelas innefattar begrepp som dynamik, frasering och betoning. Denna faktor 
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skiljer sig från identifiering av instrument då denna fokuserar mer på vad den enskilda 
musikern gör. Dynamik kan även betyda samtliga musikers användning av volym för att 
skapa skillnad mellan t.ex. vers och refräng. Förmågan att höra olika musikers fraseringar 
eller betoning på det enskilda instrumentet kan kräva att den som lyssnar har någon form av 
instrumentteknisk kännedom.  
       En ytterligare aspekt av ljudbild finner vi hos Fredrik som ger exemplet utifrån sin 
kompis som är speedwayförare. Denna syn syftar till att kunna identifiera avvikande ljud hos 
en ljudkälla som i normalfall avger en typ av ljud med ett visst ideal. I detta fall är Fredriks 
exempel en motorcykelmotor, vilket i sig inte syftar till musikalitet. Dock är det just förmågan 
att höra avvikande element som blir fokus för definitionen. Ett missljud från en motor skulle i 
så fall kunna bytas ut mot en ensemble där någon av musikerna spelar fel. 

 

6.1.4  Musikalisk  lyhördhet  

 
Fredrik är ensam om att förklara gehöret som förmågan att spela tillsammans med andra 
musiker. Han beskriver detta i samband med en annan beskrivning där gehöret används för att 
återspela avlyssnad musik. Båda dessa beskrivningar syftar på något sätt åt att kunna på sitt 
instrument framföra musik. Skillnaden i Fredriks beskrivning är att spelandet sker i stunden 
musiken spelas och att det inte finns något för musikern att härma. Musikern måste istället 
förlita sig på tidigare känd kunskap om den specifika musikstilens uppbyggnad och struktur 
samtidigt som han eller hon även måste vara lyhörd gentemot övriga musiker för att veta vad 
dom spelar. Denna beskrivning kräver även ett annat fokus från musikern då den klingande 
musiken pågår i stunden till skillnad från beskrivningen återspela avlyssnad musik som även 
skulle kunna innebära att musikern lyssnar på det som ska spelas flera gånger.  
 

6.2 Elevernas strategier  

 
För att lyckas identifiera de olika elementen i musiken så använder sig eleverna av vissa 
strategier. En del strategier är återkommande hos fler elever medan andra enbart används av 
en. Samma strategi kunde även användas för att identifiera olika musikaliska element. Vissa 
element sades det mer om medan andra näst intill utelämnades. Strategierna baseras på det 
eleverna själva berättade i kombination med mina egna observationer utifrån de övningar jag 
spelade på pianot. 
 

6.2.1  Identifiering  av  intervall  

 
Ett svar jag fick av t.ex. Johanna var att hon inte visste riktigt hur hon gjorde när hon lyssnade 
till intervall. Hon förklarar detta som att hon bara "kände" vilket intervall som spelades. Det 
skulle kunna tolkas som att hon ibland inte använder sig av någon strategi alls för att uppfatta 
vad som spelas. Även Albin visar tecken på detta när han säger att han kan känna igen 
intervall i låtar "bara sådär".  
       När jag sedan spelar två toner efter varandra säger Johanna att hon kommer att tänka på 
"lille katt" vars melodi börjar med just det intervallet. Detta säger hon först efter att jag spelat 
två toner och tilläger att hon använder strategin i vissa sammanhang då det enbart är ett 
intervall som ska identifieras. Hon säger också att denna strategi fungerar även om tonerna 
spelas harmoniskt, dvs. att tonerna ljuder samtidigt. I detta fall kan hon "separera" intervallet i 
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huvudet för att sedan använda en passande minnesmelodi. Detta säger hon "krånglar till det 
hela" vilket jag tolkar som att hon finner strategin onödig.   
       Minnesmelodier är en av de strategier som kommer på tal flest gånger. Albin uttrycker 
detta lite annorlunda och säger att istället för att ha en minnesmelodi för varje enskilt intervall 
så försöker han leta reda på vilken skala intervallet kan ingå i. Direkt efter det berättar han om 
exemplet med Ekorr´n satt i granen, där han sedan sjunger durskalans toner. De första två 
tonerna i mitt exempel (tonerna C till D) har intervallet stor sekund vilket är samma intervall 
som i Ekorr´n satt i granen. Skillnaden Albin gör är att han spontant utökar tonförrådet med 
toner från durskalan för att sedan jämföra med en minnesmelodi. Ibland används inte någon 
minnesmelodi alls, utan enbart skalan. När jag spelar intervallet stor sext  sjunger Albin 
durskalans toner uppåt från utgångston till den stora sexten, vilket antyder att han inte 
behöver minnesmelodier vid enskilda intervall. Detta är även något som visas hos Fredrik 
som även han använder någon form av blandning mellan dessa. Han menar att vissa intervall 
är enkla att bara "höra" utan någon befintlig strategi. Vissa intervall menar Fredrik kräver en 
minnesmelodi, t.ex. den stora sexten som för honom hittas med hjälp av När juldagsmorgon 
glimmar. I samma övningsexempel (C till D) börjar även Fredrik sjunga på toner från 
durskalan, vilket indikerat att han även använder denna strategi.  
       Även Kim använder sig av skala för att identifiera intervall. Han berättar att han precis 
som Albin skulle försöka utöka tonförrådet för att få ett större sammanhang. När jag spelar 
tonerna C, D och E så sjunger Kim tonen F vilket är nästa ton i durskalan.  
      Albin nämner även att han ibland kan identifiera enskilda toner utifrån om dessa spelas på 
en fiol, då lösa strängar ges som exempel. Detta sätt är unikt på det sättet att det egentligen 
inte syftar till att identifiera intervall. Dock så talar Albin om det när vi pratar om just 
intervall. Detta skulle kunna innebära att han i en provsituation redan vet vilken första tonen 
är i ett intervall och kan identifiera den andra med hjälp av denna strategi.  

6.2.2  Melodier  

 
Några av informanternas strategier för att ta till sig en melodi liknar de strategier som används 
vid intervallidentifiering. Då intervall och melodi kan uppfattas som mer eller mindre samma 
begrepp så är detta inte förvånande. Skillnaden är att melodibegreppet syftar till en 
progression av intervall ihopkopplade med rytm. 
      När eleverna skulle identifiera intervall så använde de sig av minnesmelodier där de första 
tonerna i melodin representerade ett visst intervall. För att ta till sig en helt okänd melodi 
försöker de istället dela upp melodin i kortare fraser eller enskilda intervall. Kim säger t.ex. 
att han måste lyssna till varje intervall flera gånger för att bestämma tonförrådet. Vad som i 
detta läget menas med "varje intervall" preciserar han inte ytterligare och kan tolkas som 
antingen varje enskilt intervall (intervallet mellan ton ett och ton två, ton två och ton tre etc.) 
eller varje ton i förhållande till den första. Det sistnämnda beskriver Albin att han använder då 
han säger att han först skulle lokalisera "grundtonen" i en melodi för att sedan relatera övriga 
toner till den. Begreppet grundton menar han betyder den första meloditonen i detta fall. Detta 
kan tolkas som att Albin utgår från att melodin alltid börjar på grundton. Då många melodier 
inte börjar på just grundtonen skulle det också kunna tolkas som att Albin utgår från just den 
första meloditonen vilken ton i skalan den än börjar på. Detta är inte troligt då Albin i mina 
övningsexempel alltid sjungit durskala och utgått från den första tonen, vilket jag tolkar som 
att han inte tänkte på att melodier kan börja på andra toner än just grundtonen. Albin säger 
också att han har svårt för att identifiera melodier utifrån alla enskilda intervall enskilt vilket 
tyder på att han just relaterar till skalans första ton.  
       Den strategi som flest elever talar om är att koppla melodin till en befintlig skala. 
Johanna delar t.ex. upp melodin i kortare fraser för att enklare kunna höra vilken skala tonerna 
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kan tänkas ingå i. Denna strategi kan liknas med Albins sätt att först lokalisera grundtonen, då 
en grundton automatiskt medför en skala. Även om det kan finnas viss skillnad i att lokalisera 
t.ex. en ren kvint i förvållande till en grundton eller till en durskala så är dessa beskrivningar 
så pass lika att jag väljer att se detta som en och samma strategi utförda med viss variation. En 
mer märkbar skillnad är det som Fredrik visar när han säger att han först försöker identifiera 
om melodin går i dur eller moll. Detta syftar visserligen också till en typ av skala, men 
begränsar valkmöjligheterna något. Johanna visar motsatsen när hon beskriver att melodin 
"måste sättas i ett sammanhang". Detta gör hon när jag spelar melodi 1 och sedan ändrar sista 
tonen så att det istället blir en mixolydisk skala istället för en vanlig durskala. Fredriks 
beskrivning förutsätter att melodin utgår från dur eller mollskalan.  
       Kim beskriver en strategi som ingen annan tycks nämna, nämligen att lägga till bastoner 
ovanpå melodin. När jag spelar melodi 1 säger han först att han skulle lyssna utifrån skala, 
vilket är samma strategi som övriga elever. Sedan spelar jag melodin tillsammans med 
bastoner, vilket Kim verkar känna igen. Han säger även att detta "var det han menade" vilket 
jag tolkar som att han använder sig av just bastoner för att lättare angripa melodin. Då han i 
början säger att han ofta spelar i samband med gehör så antar jag att han använder denna 
strategi främst när han spelar instrument. Han nämner också att han gör på olika sätt i 
klassrumssituationer längre fram i intervjun.  
       Fredrik nämner också att han har lättare att lära sig en melodi om det finns sångtext. Han 
nämner dock inte att detta är en aktiv strategi, utan snarare att sångtexten fungerar som ett 
hjälpmedel. En mer aktiv användning av strategin skulle kanske vara om han också hade 
skapat egen text till melodier för att lättare lära sig dem. Samtidigt upplever Fredrik att 
befintliga sångtexter hjälper till i lärandet av melodi vilket skulle kunna klassas som strategi, 
om än en omedveten sådan. 
        
 

6.2.3  Ackord  och  ackordprogressioner  

 
Albin nämner att han har väldigt svårt med ackord och att skillnaden på dur- och mollklanger 
inte är självklar. För honom är ackordets grundton det han hör och kan dra nytta av. Även om 
Albin kanske inte är speciellt tränad på att identifiera ackord så kan han ändå uppfatta 
ackordets baston. I en övning där ackordprogressioner är det som ska identifieras så kan detta 
vara nog som fungerande strategi. Om jag spelat ett C-dur följt av ett G-dur så skulle Albin 
utifrån det han sagt då kunna identifiera ackordets grundton och därmed även införskaffat sig 
information. Albin kan då med hjälp av durskalan  identifiera olika ackordprogressioner 
förutsatt att dessa håller sig inom respektive tonart.   
       Även Johanna visar upp detta när jag spelar min andra ackordövning. Denna strategi 
tycks dock enbart behövas vid ackordprogressioner hon inte känner igen. När jag spelar 
ackordövning 1 säger hon istället att hon inte behöver lyssna speciellt noga till ackorden, 
vilket jag tolkar som att hon känner igen progressionen och hör vilka funktioner ackorden har 
i förhållande till varandra (tonika, subdominant och dominant). Detta tycks även Kim mena 
när kan talar om att ackorden får olika "känsla". Han använder även begreppet dominant 
vilket syftar till att han kan höra just ackordfunktioner. En annan aspekt av detta är när både 
Johanna och Kim säger att de uppfattar dominantsjuackordet som ledande till tonikan.  
       När det kommer till enskilda ackord så använder Johanna sig av en strategi som går ut på 
att identifiera utmärkande intervall. Ett exempel på detta är när hon identifierar ett G7 utifrån 
Tritonusintervallet mellan tonerna B och F. Hon säger även att hon har lätt att höra vanliga 
durackord, vilket jag då tolkar som att hon använder intervallstrategin för att höra just 
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färgningar. Detta bekräftas även i exemplet innan då jag spelade ett C7+5 som inte är ett 
"vanligt" durackord. Där kunde hon också höra titonusintervallet mellan tonerna C och G#.   
     Både Kim och Fredrik beskriver även att de kan känna igen ackord utifrån andra låtar. 
Fredrik identifierar t.ex. ett G7 utifrån låten Bethlehems stjärna. I denna strategi så syftar han 
till just färgningen, dvs. sjuan (tonen F), och relaterar just den uppkomna klangen till låten. 
Fredrik talar inte om någon särskild progression eller att ackorden känns ledande, vilket 
skiljer sig från strategin där ackordfunktionen fokuserades. G7 är även det första ackordet i  
Bethlehems stjärna  och följs inte av ett C-dur som då skulle fungera som tonika ur ett 
funktionsperspektiv. Kims exempel syftar till samma resonemang, där istället C-dur 
förknippas med låten Imagine. 
 

6.2.4  Deduktiv/induktiv  analys    

En återkommande strategi bland eleverna är användning av skala för att identifiera intervall 
och melodier. Ett exempel är när Albin använder durskalan för att hitta den stora sexten. Detta 
överensstämmer med Helgessons (2003) beskrivning av centraltonsgehör där varje ton ges en 
specifik tonplats. Albin beskriver också när han berättar att han söker efter melodiers 
grundtoner. Då han säger sig ha svårt för ackord och ackordprogressioner antyder det att ett 
cetraltonsbaserat gehör används snarare än ett grundtonsbaserat då detta avser en ackordisk 
kontext (Helgesson, 2003). Detta gäller även när exempelvis Johanna berättar att hon säker 
efter bastoner i ackord.  
       Vid identifiering av ackord beskriver t.ex. Kim att han känner igen olika 
ackordfunktioner. Han använder begrepp som tonika och dominant vilket antyder att han har 
förståelse om ackordens förhållande till varandra. Detta medför automatiskt en ackordisk 
kontext, vilket stämmer med Helgessons definition av ett grundtonsbaserat gehör. Även 
Johanna uppvisar detta i ackordövning 2 när hon beskriver ackordet D7 som ledande till G. 
Detta indikerar just känslan av dominantfunktion. Alternativet hade varit ur ett 
centraltonsbaserat gehör om ackordet D7 istället upplevdes utifrån bastonen D för att sedan 
relateras till C-durs skala.  
       En strategi som inte går att placera under Helgessons (2003) begrepp är när eleverna inte 
vet hur de tänker kring olika problem. Även om eleverna omedvetet använder en strategi så 
kan detta inte analyseras då inget finns beskrivet. En annan strategi som inte kan placeras är 
minnesmelodier. För att kunna placera detta under ett specifikt begrepp krävs att strategin 
analyseras ytterligare. En möjlig tolkning är att en minnesmelodi är en variant av att relatera 
till tonplatser. Denna slutsats är dock omöjlig att göra då minnesmelodin lika gärna skulle 
kunna användas på samtliga intervall i en melodi vilket i så fall skulle indikera ett flexibelt 
gehör (Helgesson, 2003). Eleverna använder inte något annan förklaring än just relatering till 
annan befintlig melodi, vilket gör det omöjligt att säga om de relaterar till en skala eller en 
ackordisk kontext. 
       Albins förmåga att höra toner utifrån fiolen är också omöjlig att placera under Helgessons 
(2003) begreppsapparat. Detta indikerar dessutom en form av absolut gehör, vilket skiljer sig 
totalt från Helgessons begrepp som syftar till det relativa gehöret.  
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7.  Diskussion  
 
Syftet med min uppsats har varit att att undersöka hur elever tänker kring begreppet gehör, 
samt hur de reflekterar kring sitt eget lärande och sin egna gehörsförmåga. Jag kommer i 
detta kapitel diskutera mina resultat och återkoppla dessa till tidigare forskning.  

7.1 Gehör 

Den övergripande inställningen från eleverna är att gehör är en eller flera förmågor som 
används i samband med inlärning av musik. Det läggs ett stort fokus vid återgivning av 
avlyssnad musik, där det egna spelandet är det mest återkommande exemplet på just 
återgivning. Eleverna beskriver också att de måste lyssna flera gånger på den musik de ska 
återge för att kunna genomföra detta. Vissa elever använder ofta begreppet "låtar" vilket kan 
tolkas som att musiken ska innebära just låtar och inte t.ex. gehörsövningar. Denna definition 
stämmer med Bengtsson (1994) som säger att gehöret på något sätt ska kunna återges. Hans 
gehörstyp ett beskriver en persons förmåga att reproducera viss musikalisk repertoar, vilket 
skulle kunna tolkas som att musiken ska kunna återges i klingande form. Nyström (1996) 
menar istället att återgivning inte alls är ett krav. Gehöret syftar enbart till personens 
uppfattningsförmåga. För eleverna innebär gehöret främst själva inlärningen som sedan ska 
återges. Bengtssons gehörstyp ett syftar istället till en viss typ av musikalisk tradition där 
inlärning inte är det primära. Just inlärning av musik och strukturer beskriver Bengtsson i 
gehörstyp två.  Båda dessa typer är delar av den totala definitionen av gehör och min tolkning 
är att eleverna berör båda delar.  
       Samtliga av informanterna anser att gehöret syfta till icke-notbunden kunskap. I Starck & 
Franzén är det två informanter som anser att gehör är beroende av att kunna läsa musik, dvs. 
notläsning. Utgår man ifrån Bengtsson (1994) och Helgesson (2003) så innefattar gehöret 
enbart de förmågor som använder den auditiva förmågan. Det betyder absolut inte att 
notkunskapen är oviktig. Läser man vidare i Helgesson så beskriver han det relativa gehöret 
som ett sätt att minnas musikaliska strukturer. I en notläsningssituation så skulle det kunna 
innebära att detta minne används för att korrekt kunna sjunga de toner som står nedskrivna. 
En ultimat situation skulle kunna vara gehör som auditiv förmåga i kombination av 
notläsning.  

Alla elever är överens om att gehöret innefattar kunskaper om tonhöjd, ackord och rytm. 
I detta sammanhang beskrivs olika beståndsdelar som gehör kan innehålla. Tonhöjd kan t.ex. 
avse intervall, skalor eller enskilda toners namn. Ackord kan innebära ackordkvalité (dur, 
moll, färgningar osv.) men även ackordprogression, dvs. fler ackord i någon typ av 
musikaliskt sammanhang. En progression av ackord innefattar även tidsaspekten där ackord 
kan spelas mer eller mindre länge innan nästkommande ackord spelas. I Starck & Franzén 
delar lärarna upp gehöret i tonalt- och rytmiskt gehör. I denna uppdelning kan ett begrepp som 
ackord läggas in under både tonalt (dur, moll, färgning) och rytmiskt (progression).  
I kursplanen för Gehörs- och musiklära 1 finns även begreppet periodicitet med. Periodicitet 
skulle kunna tolkas som att ha kunskap om olika musikaliska strukturer utifrån tidsaspekten. 
Kims sätt att beskriva skillnader på vers och refräng skulle då kunna vara en typ av 
periodicitet. Begreppet används inte i vare sig Bengtsson (1994) eller Helgesson (2003). De 
använder istället enbart begreppet rytm för att beskriva strukturer som innefattar tid. Detta kan 
tolkas som att periodicitet är underförstått och faller in under begreppet rytm. Det kan även 
betyda att begreppet syftar till något annat än gehör, exempelvis taktkänsla. Om fallet är det 
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sistnämnda så skulle i så fall begreppet taktkänsla syfta till något som uppfattas med andra 
funktioner än den auditiva, vilket är Helgessons kriterium för just gehörsförmågor. 

 

7.2 Elevernas strategier 

 
När det gäller enskilda toner spelade efter varandra, såsom intervallidentifiering och 
melodilyssning, berättar samtliga informanter att de söker efter att ge tonerna någon form av 
underliggande sammanhang. De flesta nämner att de på något sätt relaterar tonernas intervall 
till någon känd melodi. På samma sätt använder läraren i Zimmerman Nilssons studie för att 
lära sina elever en strategi för att identifiera intervall.  Fredrik använder även denna metod för 
att identifiera enskilda ackord, någon som inte tas upp i Zimmerman Nilsson. Även i Starck & 
Franzén (2007) ges exempel där lärarna använder sig av minnesmelodier. Begreppet 
"minnesmelodi" syftar främst till att relatera intervall i en melodi (tonföljd) till en annan 
melodi. En minnesmelodi kan användas på enskilda intervall, t.ex. första två tonerna i en 
melodi som eleverna beskriver det, men även på samtliga meloditoner relaterade till den 
första. En minnesmelodi kan alltså användas både utifrån det som Helgesson (2003) 
benämner som centraltonsgehör och intervallgehör. Utifrån Fredriks beskrivning att använda 
andra låtar för att identifiera ackord kan en möjlig slutsats vara att det är det relaterande som 
är själva strategin. I detta fall sker relateringen till andra låtar. I andra fall, såsom identifiering 
med hjälp av skala, så relateras intervall i en melodi till ett sedan innan känt system. En annan 
typ av system skulle kunna vara det som beskrivs i Johansson (2002) där musikerna använder 
tidigare kända ackordsformler för att identifiera musiken.  
       Eleverna i studien använder sig av olika skalor för att identifiera melodier. Fredrik 
berättar t.ex. vid "melodi 1" att han först lyssnade efter om melodin gick i dur eller moll för 
att sedan koppla ihop melodin med respektive skala. Albin beskriver hur han först skulle 
identifiera melodins "grundton" för att sedan relatera övriga toner till denna. Som jag redan 
påpekat i min analysdel tolkar jag Albins användning av begreppet "grundton" som att han 
egentligen syftar till det som Helgesson (2003) beskriver som centralton. Då Albin relaterar 
samtliga meloditoner till första melodintonen (se kap. 6.2.2, Melodier) antyder Albin en stark 
koppling till skala. Denna beskrivning stämmer med Helgessons sätt att beskriva 
centraltonsbaserat gehör där en given utgångston skapar ett skalsystem tillsammans med 
övriga toner. I Starck & Franzén (2007) använder lärarna begreppet tonplastänkande som 
utgår från att varje meloditon relateras till en given tonplats i ett sedan innan känt skalsystem. 
Denna beskrivning ser jag överensstämma med eleverna i min studies beskrivning. Motsatsen 
till tonplatstänkande är i Starck & Franzén det som lärarna kallar intervalltänk. Där 
identifieras istället melodier utifrån varje enskilt intervall i stil med det som Helgesson (2003) 
kallar intervallgehör. Denna strategi framkommer inte i större grad i min undersökning. 
        Identifiering av ackordprogressioner skulle kunna innebär att ett grundtonsbaserat gehör 
används då progressioner innebär just att en kontext skapas. Helgesson (2003) beskriver 
grundtonsbaserat gehör som förmågan att kunna ge en viss ton laddningen av att befinna sig i 
ackordisk kontext. Det gäller sedan att kunna uppfatta denna kontext för att grundtonsbaserat 
gehör ska uppenbara sig som en förmåga. Kim utrycker till viss del detta när han talar om 
ackord som funktioner (tonika, dominant etc.).   
       Albins sätt att identifiera enskilda toner utifrån hur tonerna låter på en fiol är den enda 
strategin som inte specifikt innebär relaterande till andra toner eller system. Denna strategi 
överensstämmer med det som Helgesson identifierar som absolut klangfärgsgehör. Begreppet 
absolut skulle kunna misstolkas till att förmågan måste uppenbara sig i varje enskilt tillfälle. 
Detta behöver inte vara sant då även ett absolut gehör, precis som all annan typ av kunskap, 
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kan vara mer eller mindre förtrogen. Eleverna i min studie hade t.ex. inte behövt klarat av att 
identifiera de olika intervallen i melodi 1 för att ändå kunna besitta kunskaper inom relativt 
gehör. Enligt Burge (1999) så stämmer inte detta då han i sin beskrivning av absolut gehör 
menar att den alltid är närvarande för någon som på något sätt utvecklat den. En tolkning 
skulle kunna vara att förmågan att identifiera enskilda toner utifrån klang är en helt annan 
förmåga än den som Burge beskriver.  
 
 

7.3 Valet av metod 

Fenomenografin syftar till att hitta skillnader i beskrivningar av människors upplevelser kring 
ett visst fenomen. För att få reda på det upplevda har jag i min studie intervjuat 
gymnasieelever för att de ska kunna berätta hur de själva upplever gehör. Ett problem som 
uppstår med denna metod är att resultatet blir bundet till just vad informanterna berättar, 
vilket kan skilja sig från det som faktiskt upplevs. Ett exempel på när detta sker skulle kunna 
vara när Johanna först säger att hon inte vet hur hon identifierar intervall för att sedan införa 
minnesmelodi som strategi efter att jag spelat två toner på pianot. Detta skulle kunna bero på 
ett missförstånd i kommunikationen mellan mig och eleven eller att eleven själv inte 
reflekterat kring sina egna upplevelser. Det kan även finnas olikheter i hur vissa begrepp 
förstås, vilket kan påverka resultatet.     
       Inom fenomenografisk forskning kallas det totala antalet sätt att uppfatta ett fenomen för 
utfallsrum (Larsson 1986). Då min studie avser att både undersöka elevers definition av gehör 
och elevers strategier vid gehörsbaserade problem så kommer det skapas två separata 
utfallsrum. Utfallsrummet för elevernas strategier delas in i tre kategorier: Identifiering av 
intervall, melodier samt ackord och ackordprogressioner. Denna kategorisering har varit svår 
att göra då melodier och intervall kan tolkas som långa respektive korta sekvenser av samma 
sak. Ett alternativ hade varit om jag istället kategoriserade alla strategier som utgår från en 
relaterande identifieringsmetod och jämfört detta med strategier som inte utgår från relatering, 
som t.ex. absolut gehör eller identifiering utan strategi. Då eleverna i min undersökning 
beskrev relaterande identifieringsmetoder i större utsträckning valde jag att kategorisera på 
detta sätt.     
       I min undersökning har den fenomenografiska ansatsen använts för att ta reda på hur 
eleverna själva upplever gehörsbegreppet samt vilka strategier de använder i gehörsbaserade 
problem. Då jag även använde mig av en deduktiv analysmetod där jag kopplade elevers 
strategier till Helgessons (2003) begrepp kring relativt gehör så frångicks det centrala inom 
fenomenografin. Ett alternativ hade istället varit om jag gjort enbart en induktiv analys, vilket 
skulle inneburit större möjlighet för tillämpning av den fenomenografiska ansatsen.         
 

7.4 Avslutande kommentar 

I denna studie har det framkommit att elever på gymnasiet tänker olika kring gehörsbegreppet 
och att de använder olika strategier vid gehörsbaserade problem. Även om det finns mycket 
som finns gemensamt, t.ex. att gehör innebär återgivning av musik, användning av 
minnesmelodier etc., så uppvisar eleverna skillnader i hur de upplever och förstår gehör. För 
mig som blivande lärare är det viktigt att känna till dessa skillnader för att kunna möta varje 
elev och tillgodose samtliga elevers olika behov. Vissa elever har kanske (och som studien 
visar) större förståelse för gehör ur ett ackordiskt perspektiv än andra. Som lärare är det 
viktigt att ta detta i beaktning och anpassa sin gehörsundervisning så att dessa elever får lära 
sig på sina villkor, samtidigt som elever med ett annat "tänk" också måste bli sedda. Jag tror 
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att denna studie kan vara till hjälp för att ge lärare och/eller blivande lärare en större förståelse 
för hur elever tänker kring gehör och på så sätt skapa en bättre relation mellan lärare och elev 
i olika undervisningssituationer.  
 
 

7.5 Vidare forskning 

Under arbetes gång har jag fått ta del av elevers syn på gehör och vilka strategier som de 
använder. Många gånger har jag fått uppfattningen om att eleverna gör en uppdelning mellan 
gehöret som moment i kursen GeMu och det gehör de använder i andra sammanhang. Det 
skulle därför vara intressant att ytterliga undersöka vad elever ser för syfte med just kursen 
GeMu och hur de ser på kursens utformning i förhållande till vilka kunskaper kursen syftar 
till att utveckla. Då många av eleverna upplever gehöret som ett sätt att lära sig spela så vore 
det intressant att undersöka till vilken grad GeMu ger elever förutsättningar att använda 
gehöret i samband med t.ex. ensemble- och instrumentlektioner. Det skulle även vara 
intressant att undersöka hur elever upplever den musikteoretiska delen av GeMu och hur 
dessa kunskaper kan kopplas samman med gehöret.  
       En annan intressant aspekt som skulle kunna studeras närmare är hur elever ser på 
kommunikation i olika ensemblesituationer. I Johanssons (2002) studie testas musikerna att 
direkt spela med i olika musikstycken och förväntas utifrån tidigare erfarenheter hänga med i 
musiken. Hur mycket påverkar andra typer kommunikation ensemblesituationer elever på 
gymnasiet?  
Då min undersökning inte fokuserat på skillnader mellan kön så skulle även detta kunna vara 
en idé för framtida studier. Det skulle vara intressant att göra en större undersökning med fler 
informanter för att få en mer generell bild över hur synen på gehörsbegreppet eventuellt kan 
skilja sig mellan könen. 
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Bilaga  1.  Gehörs-‐  och  musiklära  A  

 
Gehörs- och musik lära i Lpf 94 
GEMU200  -  Gehörs-  och  musiklära  
130 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1997:3 
 
Mål 
 
Kursen skall vidga den musikaliska beredskapen genom att utveckla förmågan till inre 
hörande. Kursen skall uppöva förmågan att uppfatta och återge en musikalisk helhet genom 
melodi, rytm och harmoni samt uppöva färdigheten att notera avlyssnad musik. Kursen skall 
också ge grundläggande kunskaper om enkel harmonisering och arrangering. Den skall ge 
träning i harmonisk analys. 
 
Efter genomgången kurs skall eleven 
 
kunna notera förspelad rytm, melodi och harmoni 
 
kunna omsätta klingande och noterad musik i eget musikutövande 
 
ha gehörsmässig förmåga att genom lyssnande uppfatta musikens form, struktur och innehåll 
 
ha förmåga att gehörsmässigt uppleva hur en notbild klingar 
 
kunna utföra harmonisk analys. 
 
Betygskriterier 
 
Godkänd 
Eleven uppfattar gehörsmässigt enkla teoretiska begrepp och kan notera enkel rytm, melodi 
och harmoni. Eleven harmoniserar enkla melodier och genomför harmonisk analys av en 
enkel komposition. Eleven kan till viss del och med stöd överföra enkla teoretiska och 
gehörsmässiga begrepp i sitt eget musikutövande. 
 
Väl godkänd 
Eleven uppfattar gehörsmässigt musikaliska förlopp och sammanhang och kan återge dem. 
Eleven klarar mer avancerad harmonik och harmonisk analys. Eleven har insikt i 
grundläggande arrangeringsprinciper. Eleven har god insikt i den praktiska tillämpningen av 
musikteoretiska begrepp. 
 
Kommentar 
Utbildningen bör utmärkas av ett laborativt arbetssätt med möjlighet till individuell 
handledning. Se också särskild kommentar för grenen Musik. 
 
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-
2011/kursplaner/sok-amnen-och-
kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=MU&courseCode=MU1203#anchor_MU1203 
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Bilaga  2.  Gehörs-‐  och  musiklära  1,  100p  
 
Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng  
Kurskod: MUIGEH01 

Kursen gehörs- och musiklära 1 omfattar punkterna 1 5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, 
med särskild betoning på punkterna 1 3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i 
ämnet. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla föl jande centrala innehåll: 

 Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, 
ackord och harmonisering. 

 Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de 
olika genrernas musikteoretiska begrepp. 

 Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form. 
 Grundläggande satslära och harmonisk analys. 
 Notering av klingande musik. 
 A prima vista-träning. 
 Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande. 

Kunskapskrav  

Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet 
och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former. I redogörelserna använder 
eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet 
enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska 
analysuppgifter i olika genrer. 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver. Eleven sjunger med stöd efter 
enkla notbilder och på gehör. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med 
hjälp av musikteoretiska begrepp. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven redogör utförligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och 
redogör utförligt för några enkla musikaliska former. I redogörelsen använder eleven med 
viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar, 
noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer. 



 

 
 

37 

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i 
en klav. Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillf redsställande kvalitet 
när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop 
gehör och musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med 
hjälp av musikteoretiska begrepp. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar eleven med 
säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former. I 
redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska 
formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med 
säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis 
och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med lämplig 
analysmodell. 

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst 
två klaver. Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller 
rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och 
musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av 
musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras. 

 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-
program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=MUI 
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Bilaga  3.  Tankekarta  
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Bilaga  4.  Melodiövning  1  &  2  
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Bilaga  5.  Ackordövning  1  &  2  
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Bilaga  6.  Informant  samtycke  
 

Medgivande från informant angående interv ju 
 
 

 
 
 
Jag har deltagit som informant i en intervju som berör gehör och/eller gehörsundervisning.  
 
Jag har blivit informerad om att en ljudupptagning kommer spelas in under intervjun och att 
materialet kommer att transkriberas. Jag har blivit försäkrad om att det inspelade materialet 
enbart kommer användas av intervjuaren själv, i detta fall Marcus Johansson. Detta gäller 
även det transiterade materialet. Undantag kan komma att ske, då delar av det 
transkriberingen kan komma att visas för intervjuarens handledare.  
 
Jag är medveten om att det jag säger kommer att analyseras och tolkas av intervjuaren. Jag har 
också blivit informerad om att resultatet kommer att pressenteras i en C-uppsats som efter 
ventilering kommer vara tillgänglig att läsas av allmänheten.  
 
Jag har blivit informerad att jag kommer vara anonym. Inga riktiga namn på elever, lärare 
eller skola kommer kunna röja min anonymitet. Undantaget är ålder, då det kommer att 
framgå om jag är myndig eller inte. 
 
 
Detta dokument med underskrift kommer ej finnas med i redovisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnförtydligande:_______________________________________ 
 
 
 
 
Datum/Underskrift: _______________________________________    
 
 


