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Sammanfattning 
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur fenomenet gehör kan uppfattas och 
förstås på olika sätt, vilket i sig ligger till grund för hur gehör och harmonik kan läras ut. 
Studien genomförs med en fenomenografisk ansats med tre stycken kvalitativa intervjuer med 
gehörslärare från olika bakgrunder, arbetserfarenheter och utbildningar för att jämföra och 
kartlägga deras undervisning. Tidigare forskning visar att begreppet gehör kan vara 
mångtydigt. Begreppet beskrivs som förmågan att höra, minnas och gestalta olika musikaliska 
strukturer men också som förmågan att kunna musicera frasmässigt korrekt eller som en ren 
underkategori till det bredare begreppet musikalitet. Resultatet visar att gehör kan uppfattas 
från såväl ett praktiskt som ett abstrakt synsätt och att undervisningssättet i vissa avseenden 
påverkas av uppfattningen av begreppets betydelse. Informanterna anser att musikteori och 
gehör är nära sammankopplat och att det mest effektiva sättet att förstå harmonik är genom att 
spela ett ackordinstrument, men även andra typer av metoder för att arbeta med gehöret 
presenteras och dessa kan fungera som ett utmärkt komplement till spelandet. Denna uppsats 
förmedlar en insikt i dagens gehörsundervisning och ger förslag på undervisningsmetoder till 
framtida gehörslärare med fokus på harmonik. 
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1 Inledning 
Vad är egentligen gehör för något och behövs det i ett musicerande? I skolan kan 
gehörsundervisningen gå ut på att sjunga konstiga melodier och gestalta obegripliga rytmer 
för de andra i gruppen med en darrig morgonröst. Man tvingas spela ackord på piano även fast 
man inte kan spela piano och man förstår liksom inte hur man ska bli tillräckligt bra för att 
faktiskt få ut något vettigt av det. Samtidigt blir man konstant bedömd för sina insatser av 
läraren. 
 
När jag har frågat mina nya elever vad de har för tidigare erfarenheter av ämnet gehör är detta 
svar som jag ibland kan få. Jag har under fyra års tid jobbat som musikteori- och gehörslärare 
på Birkagårdens klassiska musiklinje. Vi har nivågrupperad gehörsundervisningen (grupp 1-
5) och jag undervisar de två grupper som har minst förkunskaper, grupp 1 och 2. En stor del 
av mitt fokus i undervisningen är att lektionerna ska vara roliga, intressanta och förankrade i 
musik och övningar som eleverna kan relatera till. I de flesta moment har det under åren 
uppenbarat sig, för mig, mer eller mindre självklara undervisningsmetoder för att eleverna ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen och utveckla sitt gehör på ett musikaliskt förankrat och 
kreativt sätt. Men just att undervisa på ett sätt så att eleverna ska kunna höra, förstå och 
urskilja olika ackordföljder, klanger och ackordläggningar med hjälp av gehöret ser jag som 
ett krångligare pussel att lösa. Jag har genom åren provat på flera olika metoder för att försöka 
preparera eleverna inför detta; låta dem sjunga brutna ackord, spela ackordföljder på piano 
och använda sig av filtrerings- och uteslutningsmetoder tillsammans med musikteoretiska 
förankringar för att kunna identifiera ackordprogressioner och specifika ackord. 
 
När jag själv började spela gitarr som fjortonåring lärde jag mig så gott som endast via gehör. 
Jag började ganska snabbt luska ut sambandet mellan ackorden i olika tonarter, och idag 
behöver jag inte använda mig av någon speciell metod för att ta ut ackordföljder, höra skillnad 
på olika färgningar eller identifiera ackordens ställning respektive läge utan jag hör helt 
enkelt, inom rimliga gränser, hur harmoniken är uppbyggd. Troligtvis hör jag detta som en 
inre representation genom igenkänningsfaktorer som ett resultat av att jag dagligen spelat och 
experimenterat med ackord under många år, men också genom ökad förståelse om sats- och 
harmonilära. Min upplevelse är också att ackordinstrumentalister så som pianister och 
gitarrister inte sällan lär sig ganska snabbt, medan de med mindre kunskap och erfarenhet 
inom ackordinstrument fortfarande efter lång tids övning ofta har problem att urskilja relativt 
grundläggande harmoniska mönster med säkerhet. Är det helt enkelt så att endast erfarna 
ackordinstrumentalister korrekt kan uppfatta harmonikens uppbyggnad eller går det att förstå 
och arbeta med harmonik utan någon djuplodande ackordinstrumentvana? Men är ens ett 
välutvecklat harmoniskt gehör viktigt? För någon som inte är ackordinstrumentalist kanske 
det inte gör så mycket ifall detta inte behärskas fullt ut?  
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Både grundskolans och gymnasiets läroplaner innehåller specifika direktiv om vad eleverna 
ska lära sig under musikundervisningen, och gehörsmusicerande med fokus på harmonik är en 
del av detta (Lgr 11, Gy 11). Min erfarenhet är också att musiker till stor del är en summa av 
sina musikaliska erfarenheter och ju större förståelse det går att bilda sig av musiken som 
helhet, desto mindre begränsad blir man som musiker, vare sig det handlar om flöjtister, 
sångare eller slagverkare. Ett annat problem som kan nämnas är att så gott som alla musik- 
och operahögskolor i Sverige och i norden har teori- och gehörsprov vid sina intagningar där 
du förutsätts kunna höra skillnad på och notera olika typer av ackord och ackordföljder. Vill 
du utbilda sig vid en sådan professionell utbildning finns det alltså krav på att du måste 
behärska dessa moment till en viss nivå. Detta är ett problem som jag ofta stöter på i mitt 
jobb. Jag har elever som är begåvade musiker och vill vidareutbilda sig men som inte blir 
antagna på grund av bristande kunskaper inom harmonik. För att de sedan faktiskt ska klara 
av utbildningen krävs det också att eleverna under studietiden fortsätter att utveckla och 
förbättra gehöret i takt med skolornas studieplaner.  

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fenomenet gehör uppfattas av gehörslärare och 
hur dessa olika uppfattningar kan påverka undervisningen. Genom att kartlägga variationer av 
sådana uppfattningar syftar arbetet till att ta reda på hur dagens gehörsundervisning kan se ut, 
hur den är uppbyggd och vilka metoder som används. Fokus kommer att ligga på harmoniska 
aspekter och hur pedagoger utformar metoder gällande harmonik. 
 
Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med tre gehörspedagoger för att 
kartlägga deras uppfattningar om begreppet gehör och deras undervisningsmetoder. Utifrån 
intervjuerna kommer jag sedan att ta upp skillnader, likheter och övergripande samband för 
att försöka bilda mig en så överskådlig bild som möjligt över hur pedagoger kan utforma 
undervisningen i syfte att stärka elevers harmoniska gehör (Jansson & Åkerberg, 1997, s. 8). 

Centrala frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig uppfattningarna av begreppet gehör och hur påverkar dessa olika 
uppfattningar undervisningen? 

2. Vilka metoder kan användas för att lära ut de harmoniska aspekterna av gehör för att i 
sin tur möta de variationer som finns gällande uppfattningarna av gehör bland elever? 

3. Vilken roll har notläsning, musikteoretisk förankring och användandet av 
ackordinstrument i arbetet av harmoniskt gehör för att möta elevernas uppfattningar 
om begreppet? 
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3 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring gehörsbegreppet, harmonik och 
undervisnings-/inlärningsmetoder. Här skriver jag om olika definitioner av begreppet gehör 
samt harmonikens grundläggande strukturer. Kapitlet avslutas med litteratur från tre svenska 
böcker som förklarar hur man kan arbeta för att utveckla gehöret.  

3.1 Gehör 
Detta kapitel fokuserar på tidigare forskningsansatser av betydelsen och definitionen av 
begreppet gehör. Forskningen kring gehör och gehörsbaserad musik är relativt liten om man 
jämför med noterad musik. Det finns flera olika anledningar till detta; dels undervisar man 
notationsbaserad musik vid musikhögskolor runt om i världen betydligt mer än gehörsbaserad 
och således forskas det också mer om noterad musik. Konstmusiken är också den musikgenre 
som det forskas mest inom och denna musik är till stor del inte gehörsbaserad utan noterad. 
Ännu en orsak till den lilla mängden forskning inom gehörsmusik kan vara att 
gehörsmusicerandet anses som ett praktiskt verktyg som kan vara svårt att definiera och 
verbalisera i text (Lilliestam, 1995).  

 
Ordet gehör härstammar från tyskans ”hören” som betyder ”höra” (NE, bd 7, s. 369) Gehöret 
kan anses som ett av de absolut äldsta musikaliska elementen. Majoriteten av all världens 
musik har framkommit, spridits och bibehållits utan någon hjälp av noter eller andra 
skriftspråk utan istället genom människans musikaliska minne, det vill säga gehöret 
(Lilliestam, 1995). Det finns mängder av olika definitioner och variationer över betydelsen av 
ordet gehör. K-G Johansson (2002) definierar gehör som konsten att höra och urskilja 
strukturella mönster såsom specifika intervall, ackord eller rytmer ur ett musikaliskt 
perspektiv. Sohlmans musiklexikon (1976) och NE inkluderar även förmågan att kunna visa 
gehöret på ett konkret sätt, exempelvis genom att sjunga, spela eller notera, som en del av 
ordets definition. En person kan hävda att hen har ett väl utvecklat gehör, men om man inte på 
ett konkret eller praktiskt sätt kan återskapa det man hör i en musikalisk kontext går den 
gehörsmässiga kunskapen varken att definiera, mäta eller bevisa. Det finns även andra 
möjliga definitioner av begreppet gehör. Bengtsson (1976) skriver att gehöret kan anses som 
en underkategori inom musikalitet. Helgesson (2003) skriver att gehöret kan ses utifrån ett 
större perspektiv som kan avspeglas i perception av vardagligt tal, exempelvis skillnaden på 
att lyssna och höra. 
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Ytterligare två indelningar av gehöret kan göras enligt Sohlmans lexikon vilket även nämns i 
NE (bd 7, s. 369). Utgångspunkterna för dessa två typer av gehör skiljer sig åt då den ena 
typen är mer skriftligt förankrad och den andra mer muntligt. Dessa två typer lämpar sig även 
bättre för vissa genrer och har olika stor musikteoretisk förankring.  

Typ 1 är ett gehör helt utan stöd av notering och syftar till att kunna återskapa musik ur en 
viss genre genom endast örat. Här läggs inte bara fokus på att spela rätt toner utan även 
förmågan att kunna spela fraseringsmässigt på så sätt att det accepteras som dialektalt ”rätt” 
av specifika sociala och etniska grupper. Detta gehör behöver inte nödvändigtvis vara 
kunskapsmedvetet eller teoretiskt förankrat. Här ligger fokus istället på lyhördheten av 
musiken och genren. Detta gehör anses vanligtvis enligt NE (ibid.) som en typ av medfödd 
musikalitet. 

Typ 2 är mer musikteoretiskt förankrat och bygger på att kunna identifiera, reproducera och 
notera olika inlärda element från musiken, exempelvis specifika rytmer i en taktart, ackord 
och melodier i en tonart eller att höra och reagera på felspelningar. Detta gehör lämpar sig 
mer för utövare av västerländsk konstmusik. Här har skriftspråket en större roll då detta gehör 
kan återges via att sjunga eller spela a prima vista samt identifiera och skriva ned musik som 
lyssnas till. 
 
Slutligen kan också gehörsbegreppet delas upp i tre olika musikaliska moment. Det melodiska 
gehöret – förmågan att identifiera olika tonhöjder, intervall och melodiska förlopp. Det 
rytmiska gehöret – att känna och uppfatta puls samt identifiera olika rytmer, och till sist det 
harmoniska gehöret – att kunna identifiera ackord, harmoniska progressioner eller enskilda 
stämmor i en flerstämmig sats (Jansson & Åkerberg, 1997; Starck & Franzén, 2007; 
Johansson, 2013). 

3.1.1 Absolut gehör 
Att ha ett så kallat absolut gehör innebär att kunna höra skillnad på och identifiera enskilda 
toner utan någon typ av yttre påverkan eller referens. Helgesson (2003) delar upp det absoluta 
gehöret i två delar, absolut tonhöjdsgehör och absolut klangfärgsgehör. Tonhöjdsgehöret, 
som är nära kopplat till långtidsminnet, handlar om att kunna komma ihåg hur enstaka toner 
låter och återge dessa korrekt, antingen genom att sjunga specifika toner eller att identifiera 
toner som spelas. Klangfärgsgehöret syftar till att kunna identifiera olika toner utifrån 
specifika instrumentbaserade klangfärger. Helgesson uppger att ett absolut gehör är något som 
kan övas upp, men dock inte nödvändigtvis till samma precision som någon som har ett 
medfött absolut gehör. Burge (1999) jämför det absoluta gehöret med färgseende. Toner går 
att urskilja med gehöret på samma sätt som färger går att urskilja med synen. Han skriver att 
det är en myt att absolut gehör behöver vara en medfödd förmåga, och att likt honom själv 
kan vem som helst med tillräcklig övning uppnå ett absolut gehör. 
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3.1.2 Relativt gehör 
Personer med relativt gehör har andra tillvägagångssätt för att strukturera upp musik med 
hjälp av örat. Det krävs precis som med absolut gehör en användning av minnet, men inte i 
form av att skilja på olika toner utan istället genom att minnas olika musikaliska strukturer 
och element såsom intervall, klanger, skalor och ackordprogressioner. Till skillnad från någon 
med absolut gehör behöver en person med relativt gehör en referenston. Med referenstonen 
och en musikalisk kontext som verktyg, kan personer med relativt gehör framstå som att de 
har absolut gehör då de kan navigera sig i och uppfatta olika typer av ackordklanger, 
ackordföljder, modus, skalor och intervall. En person med relativt gehör har också förmågan 
att anpassa och tillämpa samma gehörsförmåga vid tonartsbyten eller alternativa 
stämningspraxis, något som kan vara svårare för en person med absolut gehör (Helgesson, 
2003). 

3.2 Ackord 
Ordet ackord kommer från franskans accord som betyder ”överensstämmelse”. Ett ackord kan 
definieras som flera, dock minst två eller tre toner, beroende på situationen, som spelas 
samtidig. De mest grundläggande ackorden består av tre toner i tersstapling (NE, bd. 1, s. 35-
36), men det finns gott om exempel på ackord endast innehåller två toner och som ändå 
uppfattas som fullständiga ackord i olika musikaliska och stämföringsmässiga sammanhang 
(Jansson & Åkerberg, 1997, s. 195). Durackordet består som princip utav en grundton + stor 
ters + liten ters. Mollackord består av grundton + liten ters + stor ters. Ackorden kan också 
uppfattas som att de består av en grundton, ters och kvint, där kvinten är konstant och att 
tersen kan vara stor eller liten beroende på om ackordet uppträder i dur eller moll. Det är just 
kvinten som kan utelämnas ur ackord för att stämföringen ska bli mer melodisk. Dessa ackord 
består då av endast två toner men burkar ändå uppfattas som fullständiga ackord då kvinten 
inte räknas som en karaktärston (Jansson & Åkerberg, 1997). 

 
Ex. 1. Durtreklang  Ex. 2. Molltreklang 

    

3.2.1 Huvudtreklangerna 

Traditionell harmonilära av Roine Jansson & Ulla-Britt Åkerberg (1997) beskriver olika 
tonarters specifika ackord som anses centrala. De tre mest centrala ackorden i en tonart kallas 
för huvudtreklanger och är ackord som är uppbyggda på tonartens första, fjärde respektive 
femte skalsteg. Dessa ackord brukar inom jazzgenren och internationella västerländska 
sammanhang ofta benämnas med romerska siffror med siffran från tonen som ackorden är 
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uppbyggda på, dvs. I – IV – V. Inom svensk traditionell harmonilära är dessa funktioner ofta 
namngivna tonika (I), subdominant (IV) och dominant (V) och förkortas T-S-D. Jag har i den 
här texten valt att benämna funktionerna vid deras traditionella svenska namn. 

       Ex. 1. Durtonart         Ex. 2. Molltonart 

 

  

 

 

Tonikan är det mest centrala ackordet i tonarten och uppfattas som vilande eller avspänt. 
Musik börjar och avslutas som regel oftast med en tonika.  

Dominanten anses som ett spänningsackord som har en ledfunktion och dragningskraft 
tillbaka till tonikan. Detta ackord uppstår oftast som dur vare sig musiken går i dur- eller 
molltonart. Dominantiska ackord kan även innehålla en lågaltererad sjunde ton, detta för att 
göra ackordet mer dissonant och ytterligare öka dragningskraften tillbaka till tonikan. 

Subdominanten är svårare att tyda än resterande funktioner. Den kan gå vidare till 
dominanten eller tillbaka till tonikan och har alltså ingen given ledtonsriktning. Typiskt för 
subdominanten är att den kan innehålla en färgning i form av en tillagd sjätte ton, och den kan 
uppträda både som dur och moll. Funktionen beskrivs av Jansson & Åkerberg (1997) som 
öppnande. 

Det går också att se på ackord ur ett tonalt sammanhang som konsonanta eller dissonanta. Här 
skulle tonikan kunna beskrivas som ett konsonant ackord då det förknippas med avspänning 
och dominanten som ett dissonant ackord då det i våra öron ofta vill följas av upplösning till 
en tonika (https://www.britannica.com/art/chord-music, hämtat 2018-10-06). 

Huvudtreklangerna genomsyrar flertalet genrer. Majoriteten av den västerländska 
konstmusiken baseras på dessa funktioner, och bluesgenren, med den karaktäristiska 
bluestolvan, byggs upp genom och baserar sig på endast tonika, subdominant och dominant 
(Jansson & Åkerberg, 1997; Lilliestam, 1995). Eftersom dessa ackord har en så pass central 
roll i flera musikstilar så är det väldigt viktigt att kunna tillgodogöra sig musikalisk kunskap 
och förståelse om just huvudtreklangerna för att arbeta och vidareutveckla sina kunskaper 
inom dessa genrer. 

3.2.2 Variationer av huvudtreklangerna 
Beroende på vilken epok eller genre som musik skapas i kan huvudtreklangerna uppträda med 
variationer och jag kommer här att ta upp några av de vanligaste. Det kanske allra vanligaste 
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är att det finns någon typ av färgning på ackorden likt den tidigare nämnda låga sjuan i 
dominanten och sexan på subdominanten. Tonartsbaserade sjuor i s.k. biseptimackord får 
också anses som en av de vanliga färgningarna och kan förekomma på samtliga funktioner i 
flera musikstilar, t.ex. vid jazzinspirerade visor och sånger eller i kvintgångar under 
barockepoken men även under klassicismen och romantiken samt nutida pop/rockmusik 
(Jansson & Åkerberg, 1997). 

Variationer kan också uppstå i huvudtreklangernas dur- respektive molltonalitet. Tonikan kan 
uppträda i dur som sista ackord (s.k. picardisk ters) i molltonart i form av en tonikavariant. 
Detta är speciellt vanligt i tidiga epoker såsom renässans- och barockmusik. Subdominanten 
kan förekomma som mollackord i durtonart och får därmed en dragning tillbaka till tonikan. 
Den kan också förekomma som dur i molltonart genom användning av den melodiska 
mollskalan eller i doriskt modus. Dominanten uppträder vanligtvis som durackord både i 
moll- och durtonart men kan ibland förkomma som mollackord i molltonart med användning 
av den rena mollskalan eller i durtonart i mixolydiskt modus (Jansson & Åkerberg, 1997; NE, 
bd 11, s. 615). Dessa harmoniska variationer är heller inte alls speciellt ovanliga utan kan 
återfinnas i mycket av känd och annars harmoniskt basal musik. Nedan följer några exempel: 
 

Ex. 1. Michael Jackson – Earth Song (dursubdominant i molltonart) 

 

 

Ex. 2. Queen – Bohemian Rhapsody – (mollsubdominant i durtonart) 

 

Ex. 3. The Swell Season – Once (molldominant i durtonart) 

 

Ex. 4. Bill Withers – Ain´t No Sunshine (molldominant i molltonart) 
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3.3 Gehörspedagogik 
Som tidigare nämnts så byggs majoriteten av musik upp på återkommande mönster och mer 
eller mindre typiska ackordföljder. Konsten att kunna identifiera och känna igen dessa ackord 
i sitt sammanhang är en stor del av vad det harmoniska gehöret handlar om (Lilliestam, 1995; 
Johansson, 2002). I detta kapitel går jag närmare in på några olika metoder som kan användas 
för att arbeta med och identifiera ackord och ackordföljder. Litteraturen som används i detta 
kapitel kommer från tre av de mest etablerade  
böckerna inom svensk gehörsforskning/gehörslära. 

2.3.1 Lars Edlund 

Edlund skrev 1976 boken Modus Vetus som är en av de mest undervisade böckerna inom 
undervisning av svensk gehörslära. Denna bok vars största fokus ligger på olika typer av 
sångövningar innehåller även delar gällande harmonik. Under flera kapitel behandlas den 
brutna ackordsången som ett sätt att jobba med harmonik utan användning av 
ackordinstrument. Här återfinns även ett kapitel om praktiska harmonikövningar där eleverna 
uppmanas att utveckla sina harmoniska kunskaper genom att spela piano både efter noter, 
generalbas och funktionsbeteckningar. Eleverna ombeds spela efter fyrstämmigsatsprinciper 
och att själva transponera spelexemplen till olika tonarter (Edlund, 1976, s. 192). Även 
Jansson & Åkerberg (1997, s. 8) framhåller vikten av att spela och sjunga efter noter för att få 
en fördjupad förståelse och utveckla det harmoniska gehöret. Utan att i detta skede göra någon 
analys av denna metod så kan man åtminstone konstatera att detta kräver en viss nivå av 
förkunskaper från eleverna såsom notläsning, funktionsanalys, stämföring samt kanske till 
och med kvintcirkeln. 

2.3.2 K-G Johansson 

Johansson (2002, s. 198-201) gör några intressanta iakttagelser i diskussionen av sin studie. 
Han tittar på inlärningsmetoder hos musiker med olika huvudinstrument och från olika genrer 
som försöker ta ut och spela låtar på gehör. Några slutsatser som Johansson drar från detta är 
att musikerna till stor del använder sig av sitt minne. De lyssnar inte på varje enskilt ackord, 
utan relaterar istället ackordföljderna till andra låtar som innehåller samma typ av 
ackordprogressioner och avkodar på så vis mer eller mindre bekanta mönster. Denna teori 
stärks av att plankningen tar längre tid och ackorden uppfattas som ologiska och underliga när 
de kommer i en ordning som inte är lika typisk: 
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…the kind of chord progressions that are common in the kind of music they have played. 
Such progressions can be seen as an example of familiarity. Thus, a common chords 
progression will be easily recognised, while a very uncommon combination of chords might 
sound like gibberish, in the same way as an ungrammatically constructed sentence (”in as 
way same the sentence censtructed ungrammatically an”), and thus take more time to 
decode… (Johansson, 2002) 

Johansson belyser här alltså vikten av att spela låtar för att sedan kunna minnas, 
relatera och sedan avkoda liknande ackordföljder i andra sammanhang. Betydelsen 
av att ackorden faktiskt kommer i den ordningen man är van vid menar han också 
är stor eftersom det bevisligen är svårare att urskilja ackorden när de kommer i en 
”ologisk” ordning.  

2.3.3 Lars Lilliestam 
Lilliestam (1995) skriver om olika metoder för att kunna urskilja harmoniska mönster. Han tar 
här upp en analys av Allan F. Moores som exempel. Moores analyserar musik utifrån ett 
teoretiskt och relativt avancerat system med hjälp av modalitet och stegteori för att kartlägga 
och kategorisera variationer i grundläggande harmonika mönster i rockmusik. Ett problem 
med detta som nämns kan vara att noteringssystemet och de musikteoretiska begreppen är så 
pass avancerade att det kan vara svårt att förstå för personer som inte har djupgående 
teoretiska kunskaper om harmonik (ibid, s. 193-194). Lilliestam summerar sin studie (ibid, s. 
236-239) med grundstommar i hur man som lärare bör förhålla sig till harmonik i 
gehörsundervisningen. Han vill här inte sätta några absoluta regler, utan formulerar det som 
allmänna tankegångar: 

1. Utgångspunkten bör inte vara notbunden, utan man ska undervisa som om noter inte 
fanns. Han framhäver vikten av att istället arbeta med minnet i form av auditiva, 
visuella, motoriska och verbala former. Han tar också upp ”plankningsövningar” som 
hjälper att stärka igenkännandet och härmningsförmågan av musik. 

2. Lärare bör lära ut ackordbaserad musik som en uppsättning av olika musikaliska 
formler och inte som att varje låt är en unik kreation. Fokus ska här ligga på att göra 
eleven medveten om de melodiska, rytmiska och harmoniska element som musiken 
bygger på och att kunna ta med sig dessa i inlärning av nya låtar. 

3. Inlärningen och utveckling måste få ta sin tid. Ett misstag som tas upp här är att man 
relativt snabbt avverkar en musikstil och ger sig på nästa utan att eleverna ges en 
ordentlig möjlighet att befästa sina kunskaper. Han belyser här även vikten av det 
sociala samspelet i en grupp, att spela tillsammans och lära känna gruppens styrkor 
och svagheter. 

4. Lärarens funktion bör fungera som vägvisande och handledande och inte som en 
auktoritär och notbunden kunskapsbank. Här belyses också en potentiell konflikt 
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mellan den faktiska gehörsutvecklingen och det västerländska traderingsidealet, då 
klassisk musiken ofta interpreteras genom noter. 

4 Metod 
I detta kapitel presenteras metoderna jag använt mig av i forskningsstudien. Inledningsvis 
presenteras den vetenskapliga forskningsansatsen och sedan valet av metod för 
undersökningen. Efter detta följer en förklaring om urvalsprocessen samt mitt förhållningssätt 
och anpassning till forskningsetik. Kapitlet avslutas sedan med att jag berättar hur jag 
genomfört själva studien. 

4.1 Fenomenografi 
Fenomenografin utvecklades av Ference Marton och Shirley Booth under 1970-1980-talet och 
kan översättas till beskrivning av det som visar sig. Fenomenografi kan ses som en förgrening 
av fenomenologin trots att det på flera sätt skiljer sig från varandra (Larsson, 1986; 
Leijonhufvud, 2008). Till skillnad från fenomenologin uppstod fenomenografin genom 
empiriska forskningsmetoder och syftar inte till att beskriva fenomenet i sig, utan variationen 
av hur ett fenomen kan uppfattas av olika individer (Larsson, 1986; Leijonhufvud, 2008; 
Karlsson, 2014; Kroksmark, 2007). Fenomenografin har en nära pedagogisk koppling och 
uppstod i samband med en undersökning för att försöka ta reda på varför vissa barn var 
”bättre än andra” på olika läs- och räknemetoder i skolan. Då det är möjligt att med 
fenomenologin undersöka vad en räknemetod är så kan fenomenografin istället kartlägga hur 
olika barn tolkar och uppfattar huvudräkning, vad de använder för strategier när de räknar och 
hur deras prestationer skiljer sig beroende på deras uppfattningar av själva fenomenet 
huvudräkning (Leijonhufvud, 2008; Karlsson, 2014). När barnens variationer på uppfattningar 
av begreppet ”huvudräkning” undersöks framgår det att det inte handlar om att de barn som 
lyckas lösa uppgifterna korrekt nödvändigtvis är mer intelligenta, utan att de istället använt 
sig av metoder där de lyckats undvika missuppfattningar. 
 
I denna uppsats kommer en fenomenografisk ansats att användas för att få kunskap om hur 
fenomenet gehör kan uppfattas och förstås på olika sätt av gehörslärare, vilket i sig ligger till 
grund för hur de harmoniska aspekterna av gehöret kan läras ut. För att undersöka detta 
genomför jag tre kvalitativa intervjuer med olika lärare. Intervjuerna kommer att basera sig på 
öppna frågor där lärarna får möjlighet att ur ett eget perspektiv beskriva begreppet gehör så 
djuplodande de själva väljer. Efter genomförda intervjuer har jag bekantat mig med fakta i 
informanternas utsagor, uppmärksammat samt kategoriserat likheter och variationer i deras 
uppfattningar och till sist presenterat ett resultat grundat på de underliggande strukturerna och 
variationerna av uppfattningarna av begreppet gehör. Detta är enligt Patel & Davidson (2011) 
de grundstommar som en fenomenografisk analys innehåller.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 
Det finns flera olika metoder för att samla data och besvara frågeställningar på. Den ena 
metoden är inte nödvändigtvis bättre än den andra, men vissa metoder lämpar sig bättre för 
olika typer av vetenskapliga undersökningar. Kvalitativa studier har jämfört med de 
kvantitativa en lägre grad av struktur på så sätt att frågorna ställs på ett öppet vis. t.ex. 
”Berätta om dina tankar kring…”, ”Hur tänker du om…?”, ”Vad anser du är viktigt 
angående…?”. Intervjuns olika teman behöver heller inte nödvändigtvis besvaras i någon 
specifik ordning och följdfrågor ska inte bestämmas i förväg utan grundas i stunden utifrån de 
svar som intervjupersonen delger. Personen som deltar i studien har möjlighet att svara på 
frågorna utifrån sitt eget perspektiv, och allt som framförs kan tas i beaktning. Svarens 
variation med förklaringar om varför, hur och när som beskrivs utifrån en egen utsaga kan 
vara nyckeln för att komma fram till svar i vissa typer av forskningsfrågor. I denna metod är 
man oftast inte bara ute efter att få ”rätt” svar. Kvalitativa intervjuer har sitt syfte i att 
identifiera och förstå den som intervjuas ur ett djupare perspektiv, till exempel genom att ta 
reda på hur denne uppfattar ett specifikt fenomen vilket fenomenografin avser att göra. För att 
få så fria svar som möjligt utan yttre påverkan på respondenten ska forskaren inte formulera 
svarsalternativ eller bestämma sig för vad som är ”rätt” och ”fel”, utan istället låta 
respondenten prata så öppet och fritt som möjligt och låta denne svara med den formulering 
som kommer naturligt. Intervjuer kan ge andra typer av svar än exempelvis kvantitativa 
enkäter då intervjuer kan belysa både ovanligheter och undantag samt ge välutvecklade 
förklaringar till inte bara vad som upplevs, utan också hur och varför (Patel & Davidson, 
2011, s. 81-86).  

4.3 Informanter 
Informanterna har valts ut av mig utifrån ett strategiskt urval. Jag ville att de skulle ha gedigen 
erfarenhet inom musikteori- och gehörsläraryrket och/eller musikteori- och 
gehörslärarutbildning och därmed ha utarbetade tankar och metoder för sin undervisning. Jag 
hade också en tanke om att intervjua personer som skiljer sig åt när det kommer till bakgrund, 
ålder, utbildning och kön, något som jag ser som positivt då min förhoppning är att detta ska 
medföra skillnader i deras synsätt på gehörsundervisningen. Utifrån dessa kriterier kontaktade 
jag tre personer som alla tackade ja till intervju. Jag fick dock ett sent avhopp från en av 
informanterna och blev därför tvungen att på kort varsel hitta en ersättare. Personerna 
kommer i denna text att vara anonyma och kallas för Malin, Peter och Fredrik. 

4.4 Forskningsetik 
Det finns vissa etiska regler gällande forskning som involverar andra människor, det vill säga 
informanter som används i denna forskningsstudie. I dessa etiska regler framgår att 
informanterna ska bli väl informerade om vad forskningen handlar om och deras roll i 
studien. Detta bör uttryckas både skriftligt och muntligt på ett sätt som informanterna med 
tydlighet förstår. Här ska all typ av information som kan påverka informanternas 
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ställningstagande till att delta i studien finnas med. Detta innefattar: övergripande plan och 
syfte med forskningen, metoder som kommer att användas och risker som forskningen kan 
medföra. Ett samtycke ska sedan uttryckas från informanterna för att forskningen ska få 
påbörjas och samtycket ska på något sätt dokumenteras. Informanterna kan också när som 
helst ta tillbaka samtycket med omedelbar verkan (http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml, 
hämtat 2018-11-25). Jag har ingående förklarat både över mail och muntligt vad forskningen 
handlar om, deras roll som informanter och hur jag planerar att genomföra studien. Jag har 
även varit noga med att berätta att de kommer att vara anonyma och att intervjuerna kommer 
att spelas in för att jag ska kunna göra detaljerade granskningar i efterhand. För att vara säker 
på att allt gått rätt till gav jag informanterna möjlighet att läsa forskningsstudien innan 
inlämning till examinator. Detta resulterade i att jag behövde göra några ändringar och 
omformuleringar som informanterna tyckte stämde bättre överens med deras åsikter. 

4.5 Tillvägagångssätt 
Informanterna kontaktades inledningsvis via mail där jag presenterade grunden för min 
forskningsstudie, det vill säga att jag skulle göra en kartläggning över tillvägagångssätt och 
undervisningsmetoder med fokus på gehörets harmoniska aspekter. Två av informanterna 
tackade ja direkt medan den tredje ville träffas innan och höra mer utförligt om hur jag hade 
tänkt lägga upp intervjun. Detta resulterade i ett cirka 60 minuters samtal innan själva 
intervjun där jag noga förklarade vad min forskning skulle handla om och vilken roll 
Informanterna skulle spela i detta. Tyvärr var det denna person som senare lämnade återbud. 
Jag skickade då iväg ett mail till den person som i föreliggande studie kallas Peter som 
omgående tackade ja till intervju. Jag gick sedan ut med ett till mail till samtliga informanter 
med ytterligare information om intervjuernas upplägg. Här informerades de om att samtalet 
skulle komma att spelas in samt att de skulle vara anonyma i texten och därmed benämnas 
med påhittade alias. Jag bifogade i detta skede även en intervjumall (Bilaga 1). Tidslängden 
på intervjun bestämdes inte i förväg, men informanterna fick veta att den inte skulle överstiga 
två timmar. 

Under själva intervjun började jag med att be dem berätta om sig själva, deras uppväxt och 
första förhållanden till musiken. Här fick de också berätta om sina egna instuderingsmetoder, 
när och hur de lärt sig om harmonik, deras utbildningar och olika arbetserfarenheter inom 
yrket. Detta var den del av intervjun som tog längst tid och sträckte sig mellan 40-60 minuter 
hos samtliga informanter. Vidare berättade de om sina uppfattningar av gehörsbegreppet, sina 
undervisningsmetoder, tankar om lärarens roll i undervisningen och skillnader på 
tillvägagångssätt mellan olika elever med mera. 
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5 Resultat 
Fortsättningen av studien kommer att bestå av fem kapitel. Först introduceras informanterna i 
en sammanfattning i stora drag av deras bakgrund, utbildningar och arbetserfarenheter. Sedan 
följer en schematisk överblick av forskningsstudiens centrala teman. Efter det kommer en 
detaljerad resultatpresentation av informanternas förhållning till studiens centrala teman. Här 
görs en ingående beskrivning av informanternas syn på gehör och deras 
undervisningsmetoder. Efter detta genomförs en resultatanalys där jag har sammanfört och 
analyserat variationer av informanternas olika uppfattningar. Jag gör här kategoriseringar och 
drar slutsatser av informanternas syn på gehör, samt jämför informanternas underliggande 
strukturer och förhållningssätt till undervisningen sinsemellan och i förhållande till tidigare 
forskning. Varje tema avslutas här med en konklusion. Studien avslutas till sist med en 
diskussion som innehåller egna pedagogiska slutsatser av den sammanlagda forskningsstudien 
i förhållande till mina forskningsfrågor. 

5.1 Informanterna 
I detta kapitel introduceras enskilda inledande presentationer av informanterna. Jag försöker 
på bästa möjliga sätt återge informanternas berättelser om bakgrunder, utbildningar, 
jobberfarenheter samt uppfattningar om deras egna gehörsförmågor. För att behålla deras 
anonymitet har jag valt att inte återge informanternas svar ordagrant. Efter genomförda 
intervjuer har istället en övergripande sammanställning av informanternas tankar och åsikter 
skrivits ner så som jag har uppfattat dem. Informanterna har därefter fått möjlighet att läsa och 
kommentera min sammanställning. 

5.1.1 Malin 
Malin är en musikteori- och gehörslärare som har undervisat i över 40 år. Hon har arbetat på 
flera olika nivåer såsom grundskola och hållit i sommarkurser för nybörjare, men framför allt 
har hon undervisat i över 30 år på musikhögskolenivå. Hon har en musiklärarutbildning från 
det tidigare GG-programmet och även en musikteorilärarutbildning från Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm samt en fil.kand. examen i musikvetenskap från Uppsala 
universitet. 

Malin började spela piano i kommunala musikskolan som nioåring, men hon uttrycker inte att 
det var här musikintresset på allvar föddes, utan istället några år senare under The Beatles-
eran. Hon började under den här tiden experimentera med att ta ut låtar på pianot med hjälp av 
sitt gehör. När Malin var i fjortonårsåldern började hon spela i ett band. Att spela tillsammans 
med andra har genom åren varit en av de stora grundpelarna i Malins gehörsutveckling. Hon 
har under hela sitt liv varit med i olika typer av rock-, soul-, funk-, salsa- och bluesband där 
hon har spelat både gitarr, trummor och bas samt att hon ofta har agerat arrangör, instuderare 
och ibland även kompositör. Malins eget gehör har utvecklats mycket i samband med att spela 
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tillsammans med andra människor, men hon har också plankat mycket musik själv. Hon 
beskriver hur intresset för harmonik i samband med utvecklingen av musikteorikunskaperna 
under åren har präglat gehöret. Hon beskriver att hon blev känsligare för klangbalanser i olika 
ackord när hon lärde sig om traditionella stämföringsprinciper, plötsligt började hon tycka att 
ackord med dubbla terser kunde låta illa, något som hon tidigare inte reagerat på. Under de 
sista åren av sin utbildning lärde hon sig också mycket från notbaserad musik från den 
klassiska genren genom att spela och arrangera reducerade versioner av diverse symfonier vid 
pianot. 

Malin uttrycker att hon själv inte alltid har haft så lätt rent gehörsmässigt. Hennes gehör är 
inte absolut, men detta är något som hon aldrig har sett som ett hinder i sin lärarroll. Snarare 
tvärt om. Hon behövde jobba hårdare under sin studietid för att prestera på samma nivå som 
vissa klasskamrater. Hon anser att detta har gett henne en djupare förståelse för 
musikteorimetodik vilket i sin tur har varit ett ovärderligt verktyg i hennes lärarroll. Malin 
beskriver puls och rytmik som den delen av gehörsämnet som hon har haft lättast för, mycket 
på grund av all tid hon har spenderat med att spela ”beatbaserad” musik i band. 

5.1.2 Peter 

Peter är en musikpedagog med över 35 års undervisningserfarenhet i gehörslära, satslära, 
piano, kör och musikhistoria. Han har genom åren undervisat på både kulturskolor, 
folkhögskolor, sångutbildningar och andra typer av yrkesmusikerprogram. De senaste åren 
har han undervisat i gehörslära och musikteori på tre olika högskolor. Hans huvudinstrument 
är piano och han är utbildad musikpedagog vid musikhögskolan i Ingesund. Han har utöver 
detta också en examen i musikteoripedagogik från Kungl. Musikhögskolan och 
musikvetenskap från Stockholms universitet. 

Peter beskriver sin ingång till musiken som lite av en slump. Han började plinka på pianot 
hemma hos sin granne så tidigt som vid tre års ålder. När han var fem år gammal och var på 
en 50-årsfest hos vänner till familjen spelade han melodier på pianot som han tidigare tagit ut 
på gehör. Detta uppmärksammades av den nyblivna 50-åringen som av en händelse råkade 
vara pianolärarinna. Peter började kort efter detta att ta privatlektioner av pianolärarinnan 
mellan fem och nitton års ålder. Peter beskriver att det var under dessa år som grunden lades 
till hans gehörsutveckling. Han övade inte speciellt mycket på läxorna men han satt ofta och 
mycket vid pianot och tog ut alla möjliga pop-/rocklåtar han kunde komma på med sitt gehör 
som enda verktyg. När han senare började studera vid musikhögskolan i Ingesund menar han 
att gehöret utvecklades ytterligare. Detta genom att han för första gången lärde sig om 
begrepp och definitioner på de olika musikaliska elementen som han från barnsben kunnat 
höra. 

Peter säger sig ha ett bra tonminne, och även om han inte ser sitt gehör som absolut så kunde 
han redan från barnsben särskilja och identifiera specifika toner på pianot utan någon yttre 
referens. Han menar samtidigt att han har svårare att höra om toner förmedlas genom sång 
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eller ett instrument med klangfärger som han inte är bekant med. Peters tonminne har 
försämrats lite med åren, och numer kan det ibland diffa på en halvton. 

5.1.3 Fredrik 
Fredrik är en verksam tonsättare och kördirigent som under de senaste 15 åren har undervisat i 
musikteori och gehörslära på en folkhögskola med klassisk musikinriktning. Fredrik har en 
utbildning i komposition och i kördirigering från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har 
utöver detta ingen formell pedagogutbildning. 

Fredrik började intressera sig för musik när han var tio år gammal och började i Adolf 
Fredriks musikklasser. I skolan var det mycket sång men han spelade även piano hemma på 
fritiden. När han var fjorton år gammal började han ta pianolektioner och när han några år 
senare började på Södra Latins gymnasium valde han att inrikta sig på komposition. När han 
var i 30-årsåldern och avslutat sina studier vid Kungl. Musikhögskolan kom han fram till att 
livet som frilansmusiker på heltid kanske inte var något för honom. Han bestämde sig då för 
att han ville börja kombinera musicerandet med undervisning. 

Fredriks egen utveckling av gehöret kommer framför allt från de unga åren, genom att 
dagligen sitta och leka, experimentera och planka musik på piano utan tillgång till noter. Han 
beskriver detta som sin huvudsakliga metod för gehörsinlärning i sin ungdom och menar att 
det går att komma otroligt långt på att experimentera och spela på gehör om man gör det 
tillräckligt mycket och börjar i unga år. När Fredrik blev lite äldre och började läsa musikteori 
lärde han sig att koppla gehöret till teorin. På detta sätt kom Fredrik också till nästa nivå rent 
gehörsmässigt. Han började relatera gehöret till olika igenkänningsfaktorer, musikteoretiska 
element och uteslutningsmetoder som exempelvis att lyssna efter olika modus, namngivna 
klangfärger, diatoniska eller icke-diatoniska progressioner. Han lärde sig också att lyssna på 
riktningen på baslinjen och själva harmoniken samt att han började visualisera klaviaturet i 
huvudet. När han till slut lärde sig att använda dessa metoder samtidigt med gott flyt kunde 
han ofta komma fram till harmonikens olika strukturer. Fredrik berättar att harmonik inte 
alltid ”kommer till honom” på ett intuitivt sätt, utan han behöver också aktivt strukturera 
harmoniken för att förstå hur den är uppbyggd, och han har egentligen aldrig varit helt 
bekväm med att endast lyssna och höra, utan det sista steget blir att gå till pianot och prova 
sig fram. 

Fredrik beskriver sitt gehör som relativt. Han kan identifiera olika modus, ackordklanger och 
intervall samt lokalisera ackord och toners funktioner i sina musikaliska sammanhang. Med 
ett absolut gehör hade han omedelbart kunnat höra när hans kör sjunker i tonhöjd, även om 
det bara handlar om några enstaka cent. Med ett relativt gehör är detta inte alltid något som 
läggs märke till. Men Fredrik ser inte nödvändigtvis sitt relativa gehör i denna arbetssituation 
som något negativt då fokus hamnar mer på samklanger istället för absoluta tonaliteter. 
Vidare menar Fredrik att ett absolut gehör ibland till och med kan vara ett problem snarare än 
en tillgång och behöver inte alls vara samma sak som ett välutvecklat gehör. Han ger exempel 
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på elever som genom åren har besvärats så pass av sitt absoluta gehör att de inte förstår 
musikens struktur när det inte är helt rent eller när den transponeras. 

5.2 Jämförelse 
För att tydligare kunna se likheter och skillnader mellan informanternas tillvägagångssätt och 
tankar syns här en schematisk överblick över deras bakgrunder och utvalda centrala teman 
som i nästa kapitel kommer att presenteras närmare. Till vänster står temat och till höger kort 
sammanfattat hur informanterna förhåller sig till det. 
 Malin Peter Fredrik 
Definition av gehör Förmågan att höra, 

minnas, avkoda noter, 
notera, härma och 
identifiera olika 
musikaliska element. 

Förmågan förstå och 
återskapa musik på ett 
instrument. Ju bättre 
gehör man har desto 
snabbare och mer 
korrekt kan man göra 
detta. 

Det viktigaste och 
allra mest 
grundläggande i 
musik. En del av 
begreppet 
musikalitet och 
känslorna i musik. 

Absolut gehör Nej Nej, men ett bra 
tonminne, speciellt 
förknippat till piano. 

Nej, relativt. 

Egen 
gehörsinlärning 

I unga år genom 
plankningar av pop-
/rockmusik vid piano 
och genom att spela i 
band. Under 
musikhögskolan 
genom att spela 
reduceringar av 
symfonier på piano. 

I unga år genom 
plankningar av 
klassisk- och pop-
/rockmusik vid pianot. 
Senare genom koppling 
till musikteoretiska 
begrepp. 

I unga år genom 
plankningar av pop-
/rockmusik vid 
pianot. Senare 
genom koppling till 
musikteori. 

Utbildning Musiklärarutbildning, 
musikteoripedagogutbil
dning och fil.kand. 
examen i 
musikvetenskap. 

Musiklärarutbildning, 
musikteoripedagogutbil
dning och studier i 
musikvetenskap. 

Kompositionsutbild
ning, 
Kördirigentutbildni
ng. 

Undervisningserfar
enhet 

Grundskola, 
sommarkurser, 
musikhögskola. 

Kulturskola, 
folkhögskola, 
organistutbildning, 
musikhögskola, 
operautbildning. 

Folkhögskolor och 
vikariat på 
musikhögskola. 

Lärarens funktion Läraren kan ha stor 
påverkan på elevernas 
utveckling. Fungerar 

Läraren har en viktig 
funktion. Lärarens 
viktigaste jobb är att ge 

Läraren har för 
vissa elever en 
viktig funktion, 
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som en inspiratör/polis. 
Lärarens viktigaste 
uppgift är att ge bra 
uppgifter och framföra 
dem på ett aptitligt sätt. 
Ska göra 
undervisningen rolig 
och intressant. 

struktur och täppa till 
hål, men det är 
eleverna som måste 
göra jobbet. 
Undervisningen ska 
vara kul och 
inspirerande. 

men självständighet 
är viktigt. Lärarens 
uppgift är att guida, 
peka eleverna åt 
rätt håll, visa vad 
som är viktigt och 
ge tips och tricks. 
För personer som är 
motiverade behöver 
läraren inte göra 
undervisningen 
rolig, men för de 
som inte har ett så 
stort intresse blir 
detta mer viktigt. 
 

Ackordinstrument i 
undervisningen 

Ja, undervisningen 
bygger på det. 

Ja, men det finns andra 
metoder också. 

Ja, en förutsättning 
för att kunna lära 
sig om harmonik på 
ett intuitivt plan. 

Arvets betydelse 
för gehöret 

Både arv och övning 
har betydelse för 
gehöret. 

Arvet har väldigt liten 
betydelse för gehöret, 
övning och intresse är 
betydligt viktigare. 

Både arv och 
övning har 
betydelse, men 
störst påverkan har 
det om man börjar 
öva gehöret mycket 
i ung ålder. Om 
man ska bli en 
musiker i 
världsklass behövs 
också en medfödd 
talang. 

Metodens betydelse Viktig. Inspirationen 
och glädjen till ämnet 
kan bli lidande av 
sämre metoder. 

Viktig. Det är lärarens 
uppgift att se till att 
eleverna vill göra 
jobbet, och med för 
enkelspåriga eller 
ogenomtänkta metoder 
riskerar eleverna att 
tappa motivationen.  

Viktig för de elever 
som behöver 
motiveras. För 
elever som har ett 
eget intresserade 
behöver fokus inte 
ligga varken på att 
göra 
undervisningen 
rolig eller att 
metoderna används 
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på ett visst sätt.  
Återkommande 
metoder 1. Sjunga bas och 

spela melodi 
samtidigt/sjunga 
melodi spela bas 
samtidigt 

2. Sjunga brutna 
ackord 

3. Spela ackordföljder 
på piano 

4. Planka 
 

1. Sjunga bas och 
spela melodi 
samtidigt/sjung
a melodi spela 
bas samtidigt 

2. Sjunga brutna 
ackord 

3. Pusselmetoden 

4. Filtermetoden 

5. Sjunga 
fyrstämmigt 

6. Spela 
ackordföljder 
på piano 

1. Sjunga bas och 
spela melodi 
samtidigt/sjung
a melodi spela 
bas samtidigt 

2. Sjunga brutna 
ackord 

3. Planka 

4. Harmonisera 

 

Musikteoretisk 
förankring 

Viktigt, en 
förutsättning för att 
förstå och känna igen 
harmoniska strukturer. 

Viktigt. Jobbar ofta 
utifrån musikteori i sin 
undervisning av 
harmonik såsom 
funktionsanalys, 
huvudtreklangerna och 
kadenser. 

Viktigt. Men som 
grund har ett bra 
gehör inget med 
musikteori att göra. 
För att komma 
långt och förstå 
hela bilden behöver 
dock det 
musikteoretiska 
kopplas till gehöret. 
 

Noter i 
undervisningen 

Viktigt, speciellt inom 
klassisk musik då det 
ingår i musikers yrke 
att jobba utifrån noter. 

Viktigt. Notläsningen 
är förknippat med 
gehöret för klassiska 
musiker. Men noter 
kan vara svårt för 
somliga så han varvar 
undervisningen med att 
undervisa med 
tonplatser. 

Viktigt i vissa 
avseenden. I den 
klassiska genren 
otroligt viktigt, men 
noter framför 
ögonen kan göra att 
det musikaliska blir 
lidande, så han 
varvar med att 
undervisa helt fritt 
från noter. 
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5.3 Resultatpresentation 
I detta kapitel presenterar jag närmare det informanterna sagt om forskningsstudiens centrala 
teman. Här skriver jag på detaljerad nivå om deras uppfattningar och förhållningssätt till 
sammanlagt sju delar av gehör och gehörsundervisning. Delarna som följer är: definition av 
gehör, notläsning, musikteoretisk förankring, arvets betydelse, metoder för harmonisk 
gehörsundervisning, ackordinstrument och lärarens roll. 

5.3.1 Definition av gehör 

Samtliga informanter ger variationer på sina upplevelser av begreppet gehör. Malin beskriver 
sin uppfattning av gehör som både komplicerat och mångtydigt. Hon uppger att det finns flera 
olika sätt att betrakta gehöret utifrån. Initialt sammanfattar hon en person med bra gehör som 
någon som kan notera, härma, avkoda noter och identifiera olika typer av strukturella mönster 
i musik. Som centralt i begreppet gehör pratar Malin också om minnet, eller rättare sagt 
förmågan att minnas musikaliska element.  

Peter beskriver gehöret som en kombination av förmågan att höra, minnas, förstå och 
realisera. Han uppger att det ibland finns missuppfattningar där minnet får en för stor roll av 
fenomenets betydelse. Exempelvis kan personer tycka sig ha ett välutvecklat gehör för att de 
kan härma en melodi med sin röst efter att bara ha hört melodin en gång. Detta tyder enligt 
Peter på ett bra minne men inte nödvändigtvis bra gehör. Ett bra gehör beskriver han som att 
på ett djupare plan kunna återskapa musikaliska element på ett medvetet sätt med förståelse 
av vad som minns. Enligt honom behöver därför gehöret förankras i ett annat instrument än 
endast sången då återskapandet av en melodi på ett instrument kräver en större melodisk 
förståelse och medvetenhet.  

Fredrik ger en annan bild av begreppet gehör. Han beskriver gehöret som något som 
genomsyrar de viktigaste aspekterna av musicerandet. Han ser ett starkt samband mellan 
gehör och musikalitet och säger att ett bra gehör är tätt förknippat med att kunna uttrycka 
känslor i musik. Ett bra gehör syftar exempelvis till förmågan att frasera musikaliskt, 
uppmärksamma och anpassa intonationen till en större helhet eller förmedla en trygghet i en 
puls.  

Peter uppger också att det finns ett samband mellan gehör och tid. Han ger exempel på hur 
hans svärfar satt och letade sig fram till rätt toner på pianot utan varken någon musikteoretisk 
kunskap eller strategi för hur han skulle gå tillväga. Efter att ha provat sig fram med massvis 
av toner på klaviaturet blev det ofta till slut ändå rätt. Men bara för att svärfar kunde planka 
låtar betyder inte det att han hade ett speciellt välutvecklat gehör. Större kunskap om 
instrumentet och förståelse om strukturer i musiken skulle ge ett snabbare resultat och har på 
så vis en koppling till gehöret. 
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5.3.2 Notläsning 

Alla tre anser att notläsning är en viktig komponent för både gehöret och i 
gehörsundervisning. Malin anser att notläsningsförmågan är tätt förknippat med gehöret, 
kanske allra mest inom den klassiska genren då det ofta krävs att det som hör ska noteras. 
Men hon tillägger även att definitionen av begreppet gehör är bred och att en person inte 
nödvändigtvis måste vara notkunnig för att betraktas som en begåvad och kunnig 
gehörsmusiker, däremot är det begränsande och kan medföra svårigheter att ta sig fram inom 
den västerländska konstmusiken. Användningen av noter anser hon som nödvändigt för 
kommunikationen men är ändå kanske mer som en förgrening och en skolning inom 
begreppet gehör. 

Även Fredrik uppger att förmågan att kunna läsa noter är en viktig del av gehöret, och ett 
absolut måste inom den klassiska genren, vilket i sig är ett problem då många har svårt för 
detta. Han säger också att duktiga notläsare ibland har förmågan att uttrycka en högre nivå av 
musikalitet. Musiker med välutvecklat gehör i kombination med bra notläsning kan utifrån 
notbilder få visuella visioner som kan tillföra en extra dimension till musiken. Han är dock 
kritisk till att elever vänjer sig vid att läsa för mycket från bladet när de gestaltar uppgifter 
under gehörslektioner då det ofta kan bli musikaliskt avtrubbat när blicken är fastklistrad i 
noterna.  

Peter uppger att notläsning är viktigt för memorering av längre sjok av musik och instudering 
av repertoar samt är ett nödvändigt verktyg för att kommunicera med musik. Han anser dock 
att personer som inte är notkunniga ibland kan uppfatta och arbeta med musik på ett annat 
sätt. En duktig notläsare behöver inte förlita sig på sitt minne och utvecklar därför inte 
minnesfunktionen i samma utsträckning. Att avkoda, härma och gestalta musik genom minnet 
är i sig utvecklande för gehöret och icke notkunniga kan därför utveckla en mer finkänslig 
musikalitet än notläsaren, just eftersom de konstant är beroende av att använda sig av minnet 
och lyhördheten. 

Alla tre använder sig kontinuerligt av noter i sin undervisning, och att eleverna är notkunniga 
är därför en förutsättning för att de som lärare ska kunna genomföra flera av sina 
undervisningsmetoder. Framför allt Peter presenterar metoder som inte är notbundna. 
Filtermetoden, pusselmetoden och stämsången är samtliga metoder han använder utan noter 
och istället genom ackord- och funktionsanalys samt tonplatser. Även Malin och Fredrik 
använder sig av ackord- och funktionsanalys i planknings- och harmoniseringsuppgifter, dock 
används dessa oftast tillsammans med melodier som är nedskrivna i noter. 

5.3.3 Musikteoretisk förankring 

Alla informanter ser en tydlig plats för musikteori i gehörsundervisningen och därmed också 
en nära koppling till begreppet gehör. Fredrik ställer sig kritisk till att särskilja gehör från 
musikteori, vilket han upplever att elever och lärare ibland gör. Musikteori och gehör bör 
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existera i symbios med varandra. Utan ett välutvecklat gehör är det svårt att få användning av 
teorikunskaperna. På samma sätt blir gehöret lidande om den som spelar inte förstår 
harmoniska samband eller har genrekännedom om repertoaren den spelar. På samma sätt 
tycker han att gehör och musikaliskt uttryck bör gå hand i hand. Han är på sina lektioner 
därför noggrann med att eleverna gestaltar sina uppgifter både teoretiskt och musikaliskt. 

Malin ser också en nära koppling mellan ämnena gehör och musikteori och är därför mån om 
att hennes elever ska förankra gehöret i både noter och teori. I det harmoniska gehöret arbetar 
hon med att koppla ackorden till traditionell satslära. Hon arbetar därför sällan med isolerade 
ackord utanför musikalisk kontext utan istället i ett tonalt sammanhang som en del av 
musikaliska fraser. Hon nämner Britney Spears låt Overprotected som ett exempel. I låten 
återfinns på ett ställe ett neapolitanskt subdominantsextackord. Någon som har lärt sig hur ett 
sådant ackord låter, hur det är uppbyggd, hur det noteras, i vilken musikstil det används, hur 
det spelas och hur det sjungs brutet har bättre förutsättningar för att kunna reagera på och 
uppfatta ackordet i Overprotected än en person som endast lärt sig om durackord i tersläge 
isolerat från den harmoniska kontexten. 

Även Peter undervisar så gott som alltid harmonik i en musikalisk kontext. Med elever på 
elementär nivå brukar han börja med tre ackord, nämligen huvudtreklangerna. På frågan ifall 
han skulle kunna tänka sig att undervisa med tre andra ackord istället blev svaret nej. För 
honom är det viktigt att eleverna ska kunna avkoda strukturen mellan just dessa tre funktioner 
på ett sätt så att klangerna sätter sig i kroppen och på olika sätt kan musiceras utifrån med flyt. 

5.3.4 Arvets betydelse 

Fredrik anser att både arv och övning har betydelse för gehöret, men stor påverkan har det att 
börja öva i ung ålder. Enligt honom kan träning tidigt i livet etablera gehöret på en mer 
intuitiv nivå. Även om vuxna människor kan lära sig att genomföra och förstå de flesta 
aspekter av gehöret så brukar det saknas en genuin och kroppslig koppling till musikaliteten. 
Det ges därför en större förutsättning till ett bra gehör ju tidigare man börjar. Han tillägger att 
om personer som ska bli musiker i världsklass behöver utöver att ha startat tidigt också en 
medfödd fallenhet. 

Malin har ingen direkt uppfattning om hur arvet respektive övning påverkar gehöret, men 
säger att båda säkerligen har betydelse. Hon har stött på elever i sitt jobb som har väldigt lätt 
för sig gehörsmässigt men säger att det är svårt att veta hur mycket som beror på medfödd 
talang eller är ett resultat av övning. Hon kan dock inte minnas att han haft några elever med 
svårigheter i gehör som genom övning drastiskt har förbättrat sin gehörsförmåga under 
utbildningen. Malin uppger att sådana personer kanske finns, men att hon inte har stött på 
dem eftersom att hon de senaste 30 åren undervisat på musikhögskola där den lägsta nivån är 
relativt hög. 
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Peter anser till skillnad från de andra informanterna att arvet har en väldigt liten betydelse, om 
ens något alls. Han uppger däremot precis som Fredrik att träning från tidig ålder är viktigt, 
till och med den mest avgörande aspekten av människors gehör. Han delar här in gehöret i tre 
olika aspekter, att ”höra, göra och medvetandegöra”. Att börja med gehörsträning i 20-
årsåldern tror han inte är något problem för att behärska aspekten ”medvetandegöra”, och 
kanske heller inte att ”höra”. Däremot är det vid denna ålder mycket svårare att lära sig att 
med flyt sjunga eller spela utifrån gehöret. Att istället börja träna redan vid fyra års ålder, när 
hjärnan är som mest formbar, kan ge ”görandet” en mer naturlig plats i gehöret. 

5.3.5 Metoder för harmonisk gehörsundervisning 

Alla tre anser att valet av undervisningsmetoder kan vara mer eller mindre avgörande för 
elevers gehörsutveckling. Peter använder sig av flera olika metoder för att lära ut harmonik 
eftersom han anser att personer kan lära sig bäst på olika sätt. På detta sätt ger han eleverna så 
många verktyg som möjligt. Fredrik och Malin använder sig också av ett flertal olika metoder 
eftersom eleverna då får lära sig att förstå harmonik från olika synvinklar. Fredrik förespråkar 
både kvalité men också kvantitet i undervisningsmetoder. Han beskriver vikten av att lära sig 
angripa musikaliska element från så många håll som möjligt för att bilda sig större kunskap 
om fenomenet och kan på så vis kunna musicera på ett friare sätt.  

Malin har under sina 30 år inom musikhögskoleundervisning etablerat tre återkommande 
metoder som hon genomför med progression veckovis med sina elever: 

1. Sjunga bas och spela melodi samtidigt/sjunga melodi och spela bas samtidigt 

2. Sjunga brutna ackord 

3. Spela ackordföljder på piano 

Dessa metoder kan enligt Malin tillämpas för elever på både elementär och avancerad nivå 
och metoderna bör blandas för att mångsidighet ska uppnås. Hon framhåller vikten av att 
använda metoderna i en musikalisk kontext av verklig musik, eller åtminstone i etyder där de 
harmoniska förloppen har en musikaliskt trogen stilistisk progression. Detta gör att 
uppgifterna faktiskt blir lättare att genomföra då det går att använda gehöret för att känna igen 
och bena ut olika typer av återkommande harmoniska och musikaliska mönster i musiken. 
Hon lägger även in andra typer av uppgifter i undervisningen som harmoniserings- och 
plankningsuppgifter, men just dessa tre metoder är genomgående i Malins undervisning och 
hon uppfattar att det i samband med regelbundna redovisningar av eleverna under åren har 
gett goda resultat.  

Peter tycker att det absolut mest effektiva sättet att lära sig om harmonik är genom att spela 
ackord, precis som han själv gjorde när han var liten, men trots detta så ger han flera exempel 
på alternativa metoder som han regelbundet använder: 
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1. Sjunga bas och spela melodi samtidigt/sjunga melodi och spela bas samtidigt 

2. Sjunga brutna ackord 

3. Pusselmetoden 

4. Filtermetoden 

5. Sjunga fyrstämmigt 

6. Spela ackordföljder på piano 

Precis som Malin ser Peter värdet i att sjunga och spela tvåstämmigt samt sjunga brutna 
ackord. Han använder sig även av den så kallade pusselmetoden. Denna metod går ut på att 
han extraherar olika typer av ackordföljder från exempelvis en symfoni av Mozart, 
sammanlagt någonstans runt fem ackordföljder som alla består av fyra-fem ackord var. 
Eleverna får sedan i läxa att lyssna, studera och lära sig spela de olika ackordföljderna. Under 
nästföljande lektion spelar han upp symfonin för eleverna och deras uppgift blir att placera in 
de olika ackordföljderna i förhållande till stycket i rätt ordning. Filtermetoden bygger på att 
genom att sjunga på tonplatser komma fram till vilka funktioner som spelas. Detta är en 
metod som fungerar bäst på grundläggande nivå i arbete med endast huvudtreklangerna. 
Eleverna får lyssna på en ackordföljd två gånger och samtidigt sjunga med och anpassa rösten 
efter harmoniken på endast två bestämda toner i tonarten. Under den första genomlyssningen 
växlar man mellan ton ett och sju i skalan (ex. i C-dur, tonerna C och B) och skriver ned den 
tonen som passar bäst ihop med ackordet. Eftersom samtliga huvudtreklanger innehåller en av 
dessa toner kommer någon av dem att passa till musiken, det gäller bara att kunna höra vilken 
ton som faktiskt finns i harmoniken. Under den andra genomlyssningen växlar eleven mellan 
ton fem och sex i skalan (ex. i C-dur, tonerna G och A) och skriver tonen som passar bäst 
tillsammans med tonen från föregående genomlyssning. På samma sätt som förra gången 
finns någon av dessa toner med i samtliga ackord. När musiken lyssnats igenom två gånger 
och två toner skrivits ned vid varje ackord kan eleven genom uteslutningsmetoden räkna ut 
vilka ackord som spelats. Ton ett + fem betyder tonika (trean saknas), ton ett + sex betyder 
subdominant (fyran saknas) och ton sju + fem betyder dominant (tvåan saknas). Detta 
exempel syftar till att ackordföljden går i durtonart, men principen är densamma på 
molltonalitet. Peter berättar att han använder filtermetoden i ett tidigt skede i de grupper där 
eleverna är ovana vid ackord, och metoden som sådan fungerar egentligen bara i arbete med 
huvudtreklangerna. När han sedan går vidare i undervisningen med fler och mer avancerade 
ackord använder han sig istället av andra metoder. Den sista metoden som Peter pratar om går 
ut på att sjunga flerstämmig sång tillsammans under lektionerna. Han beskriver två olika sätt 
att genomföra detta på. Det första är utifrån tonplatser och funktioner och påminner om 
filtermetoden. Varje elev får ansvara för två toner i skalan som de ska placera in i funktioner 
som Peter pekar ut. En elev tilldelas tonen ett och sju och ska då sjunga ton ett när Peter pekar 
på tonikan, ton ett på subdominanten och ton sju på dominanten då det är de tonerna som 
finns med i ackorden. När alla elever får olika toner att ansvara för kan tonerna tillsammans 
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bilda en fyrstämmig sats. Det andra sättet han berättar om är att han ger fyra eleverna ett 
pappersark var. På varje papper finns en egen melodi, och när dessa toner läggs ihop bildar de 
tillsammans en fyrstämmig harmonisk sats. Eleverna sjunger sedan sina enskilda melodier 
tillsammans. De ska då hålla sin egen stämma samtidigt som de behöver anpassa, intonera och 
vara lyhörda till helheten. Utifrån denna övning kan Peter utmana eleverna genom att till 
exempel stanna upp på en klang och fråga om tonernas funktion i ackordet eller ackordets 
funktion i tonarten. 

De två främsta verktyg som Fredrik använder i sin undervisning är rösten och 
ackordinstrument, då han anser att det praktiska är en grundaspekt i musicerandet. Han 
berättar också att arbetsprocessen utan ackordinstrument har en tendens att bli intellektuell 
och han upplever att det är svårt för eleverna att förstå harmonik på ett intuitivt plan. Några av 
de metoder som är centrala i Fredriks harmonikundervisning är: 

1. Sjunga bas och spela melodi samtidigt/sjunga melodi och spela bas samtidigt 

2. Sjunga brutna ackord 

3. Planka  

4. Harmonisera 

Han använder alltså precis som Malin och Peter metoder för att sjunga och spela samtidigt 
samt sjunga brutna ackord. När Fredrik jobbar med plankningar är det inte framförallt ur den 
klassiska genren, utan oftare från rock-/popmusik eller visor. Detta eftersom ackorden ibland 
framgår med större tydlighet och ofta ligger i grundläge. I klassisk musik kan antalet ackord 
ibland vara färre, men de uppstår ofta i olika omvändningar och kan vara orkestrerade på ett 
sätt där det kan vara svårt att skilja på vad som faktiskt är harmonik och melodik. Han 
upplever därför att pop-/rockgenren ibland lämpar sig bättre att planka från, speciellt om 
eleverna befinner sig på en elementär nivå. I harmonisering jobbar han oftast utifrån 
traditionella visor, folkmusik eller okända melodier där det inte redan finns någon 
förutbestämd harmonik. På så vis kan eleverna inte hitta något facit på uppgiften, influeras 
från inspelningar eller förutfattade uppfattningar om vilken harmonik som omger musiken.  

5.3.6 Ackordinstrument  

Malin anser att spela ackordinstrument är det bästa verktyget för att utveckla de harmoniska 
aspekterna av gehöret och praktiskt ackordspel är centralt i hennes pedagogik. Hon säger att 
det är väldigt svårt, om ens möjligt, att utveckla ett bra harmoniskt gehör utan att faktiskt 
spela ackorden. Hon ser tydlig skillnad på ackordinstrumentalisters förmåga att arbeta med 
harmonik då de har ett försprång i genom sitt instrument. Hennes metoder innebär att hon 
sätter krav på att eleverna ska spela piano då det är en stor del av hennes undervisning och 
därför måste alla, såväl sångare, blåsare, stråkmusiker som pianister spela antingen piano eller 
gitarr under lektionerna. Dock sätts kraven på flytet i spelet på en lägre nivå för elever som 
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inte har ackordinstrument som huvudinstrument. Malin pratar precis som Peter om 
filtermetoden som ett komplement till ackordspel och säger att hon tidigare har använt 
metoden i sin undervisning men inte gör detta längre. Hon anser att det på många sätt kan 
vara en bra metod i arbete med huvudtreklangerna, men inte lika effektiv med fler ackord och 
mer avancerad harmonik, vilket ofta är fallet i Malins undervisning. Däremot så lär hon 
fortfarande ut filtermetoden till sina elever i musikteorimetodik som ofta undervisar på en mer 
elementär nivå. 
 

Fredrik anser precis som Malin att praktiskt ackordspel är en grundförutsättning för att till 
fullo förstå harmoniken. Utan att spela så löper processen risk att bli för intellektuell. Han 
tycker att ett mer känslomässigt förhållande till olika klanger och funktioner kan uppnås om 
de faktiskt spelas. Då kan harmoniken kännas i kroppen på en nivå som inte är möjlig genom 
att bara lyssna eller sjunga. När han arbetar med plankningar och harmoniseringar är han noga 
med att eleverna spelar sina resultat på ett ackordinstrument, något som han också 
kontinuerligt förhör eleverna på under lektionerna. Om eleverna har svårt att spela piano eller 
gitarr så förespråkar han att sänka tempot, använda sig av lättare läggningar och att de andra i 
gruppen kan hjälpa till att sjunga melodin. Fredrik tycker därför inte att eleverna ska 
harmonisera med ackord de inte behärskar att spela, utan vill att de övar upp sina 
ackordinstrumentkunskaper i takt med den intellektuella förståelsen av harmonik.  

Även Peter uppger att ackordspel har en självklar plats i gehörsundervisningen, men han ser 
det varken som det enda sättet att jobba utifrån eller en absolut nödvändighet. Eftersom han 
arbetar både på en kyrkomusikerutbildning och en operautbildning har han också utformat 
skillnader i sin pedagogik på de olika arbetsplatserna. På kyrkomusikerutbildningen har 
samtliga elever ackordinstrumentet som huvudinstrument och på operautbildningen kan nivån 
på ackordspelet ibland vara låg eller till och med obefintligt. På kyrkomusikerutbildningen 
brukar han sitta vid ett eget piano mitt emot eleven och spela melodier som eleven i sin tur 
ska härma med hjälp av bara örat. Den ursprungliga melodin blir progressivt svårare och 
svårare och till slut kan den bli fyrstämmig och bestå av många och avancerade ackord och 
färgningar. Detta anser han vara en bra metod som inte baserar sig på någon visuell input. 
Metoden går också att lägga på flera olika nivåer men passar kanske speciellt bra för elever 
med pianokunskaper. På operautbildningen är alla elever sångare och där jobbar han därför 
mer med harmonik utifrån rösten. Här får brutna ackord en större roll. Han har dessutom olika 
metoder för hur brutna ackord sångmässigt kan gestaltas beroende på om han arbetar med 
sångare eller instrumentalister. Medan instrumentalister sjunger från bastonen och uppåt så 
föreslår han att sångare bryter ackorden från melodin och nedåt. Detta eftersom sångare, och i 
synnerhet flickor och kvinnor, är mer vana vid toner i melodiregistret. Dessutom rör sig 
basstämmors linje i huvudtreklangerna ofta i kvint- och kvartintervall, vilket också kan vara 
mer komplicerat för sångare att förhålla sig till. 
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5.3.7 Lärarens roll 

Peter anser att lärarens roll i gehörsundervisning är mycket viktig. Det är visserligen eleverna 
som ska göra jobbet, men lärarens uppgift är att ge eleverna struktur, konstruktiv kritik samt 
hjälpa dem att täppa till eventuella luckor i sitt kunnande. Dessa luckor kan se helt olika ut 
från person till person vilket innebär att det är viktigt att undervisningen individanpassas. 
Peter återkommer flera gånger till glädjen i musiken. Han ser det som en central del i sin roll 
som pedagog att frambringa och förmedla inspiration och glädje till eleverna och han tycker 
därför det är viktigt att lektionerna är intressanta och förankrade i väsentlig repertoar. 

Malin säger att en av de viktigaste aspekterna i undervisning är att läraren gör undervisningen 
rolig, eller åtminstone intressant. Läraren ska fungera som inspiratör och ibland även ”polis” 
åt eleverna, med stort I på inspiratör. Hon kan inte lära in kunskaperna åt eleverna, utan detta 
är något de måste göra själva, men läraren kan ha stor påverkan på lusten och glädjen i att 
vilja lära sig ämnet. Utmaningen ligger således i att förbereda och ge eleverna 
välgenomtänkta uppgifter och presentera dem på ett stimulerande sätt. 

Fredrik ser lärarens roll som viktig men tycker samtidigt att den inte nödvändigtvis bör vara 
för stor. Ansvaret för lärande ligger i första hand hos eleverna, och att vara självständig och 
göra jobbet själv tycker Fredrik är en viktig läroprocess i elevernas musikliv. Som grund för 
elevernas förmåga att lära sig pratar han om intresse för ämnet. Finns det ett genuint intresse 
så ökar chanserna att eleverna också utvecklas. Han ser därför lärarens roll som att guida 
eleverna åt rätt håll och visa dem vad som är viktigt att lägga fokus på samt ge tips och förslag 
på olika tankevägar. Fredrik använder precis som Malin och Peter ordet ”glädje” för att 
beskriva undervisningen. I vissa grupper är fokus på att undervisningen ska vara lekfull och 
rolig större än i andra grupper, vilket beror på hur stort intresse eleverna har av gehörsämnet. 
Är intresset inte så stort så hamnar större fokus på att göra det roligt och han har också ett 
generellt mjukare och försiktigare sätt att kritisera deras kunskaper. I de grupper på hög nivå 
där eleverna är riktigt duktiga och motiverade ligger fokus mindre på leken och istället på 
konstnärskapet och Fredrik uppger att han då också kan vara mer rak och öppen i sin 
feedback. 

5.4 Resultatanalys 
I detta kapitel har jag att sammanfört och analyserat variationer av informanternas olika 
åsikter och uppfattningar. Inledningsvis har likheter och skillnader om uppfattningarna av 
begreppet gehör analyserats. Sedan har samma återstående sex centrala teman från föregående 
kapitel analyserats och jämförts både induktivt mellan de tre informanterna och deduktivt mot 
litteratur från bakgrundskapitlet. Varje tema avslutas sedan med en kort konklusion som 
sammanfattar vad som har framgått av forskningen. 
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5.4.1 Definition av gehör 
Malin och Peter beskriver gehöret som något som består av flera olika element. De är överens 
om att både minnas, härma, notera och gestalta är grundläggande komponenter. Malin säger 
att minnet är centralt i begreppet, något som också framgår av Lilliestam (1995) som 
definierar gehöret som människans musikaliska minne. Peter uppger att minnet är en del, men 
att det ibland kan få en för stor betydelse då ett välutvecklat gehör inte bara kräver minne, 
utan även förmågan att förstå det som minns. Detta är något som K-G Johansson (2002) även 
innefattar i sin definition av gehör och skriver att det är förmågan att kunna höra skillnad på 
och urskilja strukturella mönster i musik. Fredrik beskriver gehöret från en annan 
utgångspunkt. Han pratar inte om att minnas eller att härma utan tycker snarare att det är 
förmågan att vara lyhörd och känslomässig i musiken och att exempelvis kunna gestalta 
tempo och frasering på ett musikaliskt sätt. Fredriks beskrivning har stora likheter med 
Bengtsson (1976) som säger att gehöret kan ses som en underkategori av musikalitet. 
Sohlmans lexikon och NE gör ytterligare två indelningar av gehöret som också går att härleda 
till informanternas olika definitioner av begreppet. Fredriks beskrivning där fokus ligger på 
lyhördhet och frasering utan någon nödvändigtvis stor kunskapsmedvetenhet påminner om typ 
1-gehöret. Malin och Peters beskrivning som innefattar identifiering, reproducering och 
notation påminner mer om typ 2-gehöret. Denna typ av gehör är mer riktad till den klassiska 
musikgenren som både Malin och Peter undervisar mest inom.  
 
Informanternas olika definitioner av gehöret stämmer väl överens med tidigare 
forskningsstudier inom ämnet och många av deras tankar går att härleda till forskningen. 
Ingen av dem nämner dock de tre underkategorierna av gehör som Starck & Franzén (2007) 
skriver om som en del av definitionen av fenomenet. Jag tror dock att de är väl införstådda 
med att gehöret kan delas upp i och definieras på flera olika sätt, och detta är nog snarare ett 
resultat av att de valt att fördjupa sig i de aspekter av fenomenet som de anser är speciellt 
viktiga. Här ser jag Fredriks definitioner av gehör som betydligt mer intressant. Han går inte 
in på förmågan att minnas eller att härma som en del av ordets definition, utan förhåller sig 
mer abstrakt till fenomenet. Fredriks definition går också hand i hand med att han lägger stor 
vikt vid att gehörsuppgifterna ska gestaltas på ett musikaliskt vis. Han vill inte att eleverna 
ska sitta fastklistrade med blicken i noterna, utan istället ha lärt sig exemplen så gott som 
utantill. Han vill att det som görs på lektionerna ska göras med fokus på musikalisk frasering 
efter elevernas fulla potential.  
 
Ur detta framgår att begreppet gehör kan uppfattas på olika sätt även av lärare med lång 
yrkeserfarenhet som undervisar inom samma ämne och genre. I vilken grad deras upplevelse 
av fenomenet påverkar undervisning är svårt att veta något om, men något som framgår är att 
Fredriks definition avspeglar sig i att han under sina lektioner lägger större fokus på 
musikalisk frasering än de andra informanterna.   
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5.4.2 Notläsning 
Samtliga informanter använder sig regelbundet av notläsning i sin undervisning. Trots att 
notläsning är en grundförutsättning för deras gehörsundervisning så enas de om att det inte 
ingår i definitionen av själva begreppet gehör, utan används som en metod för inlärning. 
Malin och Peter tycker att noter är ett viktigt verktyg för att kommunicera musik och Fredrik 
uppger att duktiga musiker genom notbilder kan uttrycka en högre dimension av musikalitet. 
Peter ser det på ett annat sätt och säger att personer som inte läser noter faktiskt kan utveckla 
en mer finkänslig musikalitet då de konstant blir tvungna att härma och minnas istället för att 
läsa. Alla tre är också överens om att notläsning är speciellt viktigt inom den klassiska genren 
vilket hänger ihop med beskrivningen av typ 2-gehör från Sohlmans lexikon. Malin säger att 
notläsning faktiskt kan anses som en del av gehörets definition, i alla fall inom klassisk musik 
eftersom den klassiska genrens gehör kräver avkodning, gestaltning och notering av musik 
med hjälp av noter. Detta stärks även av definitionen i Sohlmans lexikon. Där beskrivs typ 2-
gehör som förmågan att kunna förankra det som hörs i musikteori och att kunna notera musik 
samt identifiera eller gestalta musik utifrån noter. Alla informanter tillämpar också emellanåt 
gehörsmetoder som inte studeras utifrån noter. Speciellt Peter gör detta i relativt stor 
utsträckning då både filtermetoden, pusselmetoden och stämsången används utan koppling till 
noter.  
 
Alla tre ser många självklara användningsområden för noter i musicerandet vare sig det 
handlar om att kommunicera, tolka eller uppnå en högre dimension av musicerande. Både 
Edlund (1976) och Åkerberg & Jansson (1997) presenterar metoder för att utveckla gehöret 
utifrån noter. De är några av den klassiska musikens mest inflytelserika författare och har 
säkerligen haft inflytande på dagens syn på användandet av noter inom den svenska gehör- 
och musikteoriundervisning. Det framgår också att informanterna är beroende av att använda 
notbundna uppgifter för att kunna genomföra sina metoder och härleda undervisningen till 
repertoar i den klassiska genren som i sig nästan alltid är noterad. 
 
Alla tre förespråkar även variation. Fredrik anser att angripa musik från så många olika 
synvinklar som möjligt leder till ökad musikalisk förståelse och till slut till ett friare 
musicerande. Peter är av uppfattningen att alla personer lär sig på olika sätt och han anpassar 
därför undervisningen på individnivå genom att presentera flera olika inlärningssätt av samma 
sak. Även Malin pratar om vikten av mångsidighet i lärandet. En intressant iakttagelse är att 
alla tre berättar näst intill identiska historier om hur deras eget harmoniska gehör har 
utvecklats mest som ett resultat av att spela piano från tidig ålder, och då varken ur den 
klassiska genren eller med noter. De spelade visserligen efter noter under pianolektionerna 
men uppger att det inte var där de lärde sig att förstå eller höra skillnad på ackord utan istället 
när de satt hemma och plankade musik från radio eller skivor. Mot bakgrund av detta är det 
intressant att de ser notläsning som en så pass viktig del av harmoniken när deras egen 
kunskapsgrund lades mestadels utan användning av noter.  
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Vare sig det handlar om att ge metoder för olika typer av inlärningssätt eller att få en ökad 
förståelse för musik framgår det att metoderna bör blandas. Vissa moment bör läras in genom 
noter och kan på så sätt härledas och användas i samband med klassisk repertoar, andra kan 
läras in genom att spela och sjunga på gehör med fokus på att vara lyhörd, anpassa och frasera 
utifrån minnet och öronen. En blandning av dessa metoder tror jag ger förutsättningar till att 
musicera på ett fritt sätt och på hög nivå.   

5.4.3 Musikteoretisk förankring 
Samtliga informanter undervisar som utgångläge med en nära musikteoretisk förankring. 
Peter använder sig mycket av huvudtreklangerna i sin undervisning då han tycker det är 
viktigt att kunna musicera utifrån dessa med flyt och säkerhet. Dessa tre ackord nämns vid ett 
flertal tillfällen i hans intervju och vare sig det handlar om filtermetoden, pusselmetoden, 
pianospel eller stämsång så verkar huvudtreklangerna fungera som grunden för hans 
undervisning. Åkerberg & Jansson (1997) beskriver dessa ackord som harmonikens 
grundstommar som kan härledas i majoriteten av all musik från olika genrer. Både klassisk 
musik, rock-/popmusik och traditionella visor grundar sin harmonik på huvudtreklangerna, 
och bluesgenren bygger på endast dessa ackord som ofta följs slaviskt (Lilliestam, 1995). 
Malin tycker att harmonikövningar i en teoretisk och musikalisk kontext av genuina 
kompositioner eller etyder som är uppbyggda i mönster som om det vore riktiga 
kompositioner gör uppgifterna både mer begripliga och är mer användbara än isolerade 
ackord eller ackordföljder utan teoretisk struktur. Detta kommer också K-G Johansson (2002) 
fram till i sin studie där olika musiker får identifiera ackordföljder som kommer i en ovanlig 
ordning. När ordningen på ackorden inte kan kännas igen från musikernas tidigare preferenser 
så beskrivs den frasen som ologisk och konstig och var betydligt svårare att identifiera och 
arbeta utifrån. Fredrik säger att musikteori och gehör är beroende av varandra och säger att 
han inte pratar om det ena utan att inkludera det andra. I Modus Vetus (Edlund, 1976), som är 
en av de mest undervisade böckerna inom svensk gehörslära är musikteoretisk förankring ofta 
centralt. Edlund skriver att notläsning, stämföring, satslära och funktionsanalys är nödvändigt 
för gehöret och när jag tittar på hur hans uppgifter är utformade så förstår jag att det är svårt 
att klara sig utan dessa kunskaper för att kunna arbeta med bokens övningar. Lilliestam (1995) 
presenterar även en analys av Allan F. Moores som exempel på hur gehöret kan användas. 
Denna analys är uppbyggd på olika musikteoretiska verktyg och strukturer, och utan 
kunskaper om musikteori är detta sätt att kategorisera och strukturera musik både svårt att 
utföra och förstå. 
 
Det framgår tydligt att gehör och musikteori är beroende av varandra. På samma sätt som 
förståelsen över musikens teoretiska element behöver kombineras med lyhördhet genom att 
höra, förstå och gestalta musik, krävs det att gehöret kombineras med en förståelse för hur 
musikens teoretiska strukturer är uppbyggda. Ingen av dessa kvalitéer räcker för att vara en fri 
och anpassningsbar musiker ifall de är isolerade ifrån varandra. Att arbeta med harmonik 
utifrån specifika ackordföljder framstår därför som en bra metod. På så sätt kan ackordföljder 
och stämföringsprinciper mer eller mindre undermedvetet etableras under arbete med 
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exempelvis brutna ackord, pianospel eller intonation. Kunskaperna blir helt enkelt större utan 
att uppgifterna nödvändigtvis blir svårare. 

5.4.4 Arvets betydelse 
Alla informanter överens om att övning har betydelse för gehöret, men åsikterna om hur stor 
de av gehöret som är medfött och därmed kommer från arvet varierar. Fredrik tror att både arv 
och övning har betydelse men att sjunga eller spela i tidig ålder påverkar väldigt mycket. När 
det kommer till harmonik tror han att planka låtar på piano i unga år kan ha stor påverkan, 
precis som det hade för honom själv när han var liten. Malin känner sig osäker på hur stor del 
som är medfött och hur stor är övning. Hon ser sitt eget gehör som ett resultat av att hon 
spelade mycket piano och tillsammans med andra i ung ålder men är samtidigt öppen för att 
andra personer kan ha ett bra gehör från födseln. Både de informanterna och studiens litteratur 
bekräftar att övning påverkar gehöret. Utifrån litteraturens definitioner av absolut och relativt 
gehör finns olika uppfattningar och vad som är medfött respektive inlärt. Helgesson (2003) 
skriver att båda dessa typer av gehör går att öva upp, speciellt det relativa gehöret som 
grundar sig på kunskaper om musikaliska element. Det absoluta gehöret uppger han kan vara 
en medfödd förmåga men som också går att träna upp, dock inte nödvändigtvis till samma 
nivå som de personer som har detta medfött. Ingen av informanterna säger sig ha absolut 
gehör. Fredrik beskriver sitt gehör som relativt vilket han märker när han jobbar med körer då 
hans kör kan sjunka i tonhöjd utan att han märker det. Malin tycker att hennes pedagogik 
faktiskt har blivit bättre på grund av hennes egna svårigheter med gehöret. Hon har blivit 
tvungen att jobba hårdare och har haft lättare att sätta sig in i elever med svårigheter i ämnet. 
Peter är den som verkar ha störst fallenhet för både klangfärgsgehör och tonhöjdsgehör. Han 
kan höra skillnad på och identifiera olika toner på piano, men när toner spelas på ett 
instrument vars klang han inte är van vid försämras denna förmåga. Peter tror att arvet har en 
väldigt liten betydelse för gehöret, om ens någon alls. Han ser istället att praktiskt ”görande” i 
tidig ålder är det som har störst påverkan. Detta resonemang har likheter med Burges (1999) 
åsikter om att absolut gehör måste vara medfött. Han uppger att detta är en myt och att vem 
som helst med rätt metoder och tillräcklig övning kan träna upp gehöret till absolut. 
 
Bevisligen går gehöret att träna upp. Det relativa gehöret är nära förknippat med kunskaper 
om musik och musikens olika strukturer och element. En person som exempelvis lär sig om 
heltonsskalor kan till slut lära sig att identifiera en sådan i musik, och om kadenser spelas 
tillräckligt många gånger kommer de kunna kännas igen i slutet på musikaliska fraser. Det 
finns däremot aspekter av gehöret som inte nödvändigtvis är lika enkelt att träna upp, 
nämligen minnet. Detta kan vara en aspekt där arvet faktiskt påverkar. Minnets del som 
definitionen av gehör är något som både Malin och Peter pratar om. Denna definition 
bekräftas även av Helgesson (2003) som skriver att en del av gehöret är förmågan att minnas 
olika musikaliska strukturer och element. En person med sämre minne kan därför tänkas ha 
svårare att skriva ned och återskapa musik med samma snabbhet och effektivitet som någon 
med ett bättre minne och kan på så vis anses ha ett sämre gehör. 
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5.4.5 Metoder för harmonisk gehörsundervisning 
Alla informanter anser att valet av metod är viktigt och hänger ihop med inspiration. Malin 
och Peter tycker att metoden och presentation kan vara avgörande för om eleverna tycker att 
ämnet gehör är roligt eller tråkigt. Fredrik anser också att valet av metod kan vara viktigt, men 
för de elever som har ett genuint intresse brukar metoderna inte vara lika viktiga. Han ser 
därför metodvalet och presentationen av metoder som mer centralt i de undervisningsgrupper 
där nivån är lägre och ett mindre intresse för ämnet finns. I analysen presenteras sammanlagt 
åtta återkommande metoder som används av informanterna. Framför allt två av dessa är 
återkommande hos alla tre: Spela basstämma sjunga melodi/spela melodistämma sjunga bas 
och sjunga brutna ackord. De tycker också att spela ackord på ackordinstrument är en viktig 
del av undervisningen och inkorporerar detta, dock på lite olika sätt. Malin använder sig av så 
kallade ackordetyder som eleverna får i läxa varje vecka. Peter gör progressiva melodi- och 
ackordhärmningsövningar med sina elever på kyrkomusikerutbildningen. Fredriks elever 
spelar upp sina resultat på piano i samband med att de gör plankningar och harmoniseringar. 
Att använda sig av rösten för att sjunga brutna ackord är en metod som presenteras av Edlund 
(1976) och Fredrik anser att rösten kanske är det viktigaste verktyget att arbeta med under 
gehörsundervisning. ”Det man inte kan sjunga kan man inte höra” är ett citat från Fredrik 
som han försöker leva efter i sin undervisning. Olika typer av sångövningar är därför en viktig 
del i hans metodik, och i harmoniska moment ligger fokus på att sjunga brutna ackord. Malin 
och Fredrik jobbar med färre återkommande metoder än vad Peter gör. Malin använder i 
huvudsak tre undervisningsmetoder, men hon lägger även in plankningar som en fjärde metod 
emellanåt. Hon har under sina år som lärare arbetat fram dessa tre metoder som hon tror på 
och som genom åren har gett tydliga resultat på elevernas gehörsutveckling. Fredrik har 
liknande metoder som Malin, men använder sig också regelbundet av planknings- och 
harmoniseringsuppgifter. Peter sticker ut när det kommer till val av metoder. Han har utöver 
Malins och Fredriks metoder också sätt att arbeta med gehöret utan visuell input i form av 
notläsning. Både pusselmetoden, filtermetoden och den fyrstämmiga sången används helt utan 
noter och istället genom verbal kommunikation, minnet och tonplatstänkande samt 
användning av ackord- och funktionsanalys. Lilliestam (1995) skriver i summeringen av sin 
studie att noter inte bör vara utgångspunkten i musicerandet och att lärare bör undervisa som 
om noter inte finns och istället jobba med gehöret utifrån auditiva, visuella, motoriska och 
verbala former. Detta är något som Peter genom sina metoder anammat i sin undervisning. 
 
Valet av undervisningsmetoder är uppenbarligen viktiga, både för eleverna men även för 
lärarna. Vikten av att lärarna faktiskt tror på sina metoder och att de kan presentera dem för 
eleverna på ett inspirerande sätt verkar ha en effekt på lärandet. Tidigare forskning är tvetydig 
när det kommer till notbaserade metoder, det finns de som säger att det är en förutsättning för 
att förstå, kommunicera och gestalta musik, men också de som säger att noter inte ska vara en 
förutsättning för musicerande. Här verkar genren spela en stor roll. Notläsningen bör inte ta 
alltför stor plats inom musiken även om den behövs för att kunna arbeta på ett effektivt sätt 
med klassisk musik, att därför ta bort noterna ur ekvationen i vissa moment på gehörslektion 
kan vara sunt för musicerandet. 
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5.4.6 Ackordinstrument  
Det finns nästan inget som blivit så tydligt i den här forskningsstudien som 
ackordinstrumentets påverkan på det harmoniska gehöret. Samtliga informanter upplever att 
deras mest betydande utveckling av det harmoniska gehöret skedde framför pianot när de var 
små. Alla tre utvecklade också detta genom att spela pop-/rockmusik utan noter. Både Edlund 
(1976), K-G Johansson (2002) och Lilliestam (1995) har spelandet av ackordinstrument i 
fokus i sin litteratur. Även själva definitionen av begreppet gehör i Sohlmans lexikon kan 
härledas till att det behöver spelas för att kunna definieras.  
 
Malin tycker att spelandet har en central roll i det harmoniska gehöret, och uppger att det 
nästan är omöjligt att komma till samma harmoniska insikt som en ackordinstrumentalist utan 
att själv spela ackord. Fredrik framhåller också vikten av att spela för att inte förståelsen av 
harmonik ska bli för intellektuell utan istället sätta sig på ett intuitivt plan. Även Peter ser 
ackordspel som viktigt, men han poängterar att det även finns andra metoder. Malin är den 
som mest bygger sin undervisning på ackordspel då hon ger eleverna ackordetyder som ska 
övas in och gestaltas varje vecka. Eftersom Malin väljer speluppgifterna till sina elever kan 
hon också bestämma nivån och progressionen över ackordspelet. På Fredriks lektioner spelar 
eleverna ackord i samband med sina planknings- och harmoniseringsuppgifter. Till skillnad 
från Malins metod kan ackordföljderna här ibland bli av varierande svårighetsgrad. En elev 
kan välja att harmonisera med tre ackord och en annan med 20. Peter har flera metoder som 
inte kräver ackordspel och han är också den enda av de tre som tvekar på ifall spelet är en 
nödvändighet för att utveckla det harmoniska gehöret. Han tycker att det är viktigt, fast han 
ser komplementet med andra metoder som viktiga också. I hans jobb på operautbildningen där 
nivån på ackordspelet generellt är lägre än på kyrkomusikerutbildning använder han fler 
metoder utan ackordinstrument. Eftersom elevernas yrkesverksamma syn på harmonik 
mestadels kommer från rösten lägger han här ett större fokus på sången.  
 
Studien visar att det finns en skillnad mellan hur de olika informanterna anpassar 
undervisningen efter eleverna. Fredrik och Peter anpassar på olika sätt materialet efter 
eleverna. Malin anpassar mindre men får med sin metod kontroll över att alla spelar samma 
ackordetyder och alla elever får lära sig om den harmonik som Malin anser relevant. Men om 
eleverna har olika förkunskaper kan uppgifterna bli för svåra för vissa individer och för lätta 
för andra. Fredrik ger eleverna möjlighet att själva välja vilka ackord som ska harmoniseras 
och därmed spelas. För elever med olika förkunskaper kan detta vara en utmärkt metod. 
Eftersom att ackorden inte lärs in genom noter utan utifrån ackordanalys kan Fredrik också 
välja på vilken nivå han ska ge feedback. Han kan prata om ackordläggningar, stämföring 
och/eller rytmisering av ackompanjemanget. Peter är den som anpassar metoderna mest av de 
tre. Detta blir extra tydligt då han har olika sätt att undervisa på sina två arbetsplatser. Det 
faktum att sjunga harmoniken har en större roll på operautbildningen framstår som naturligt 
och väl genomtänkt från Peters sida. Utbildningen är till för att utbilda sångare och naturligt 
blir då också att i viss mån anpassa harmonikundervisningen till något eleverna kan använda 
sig av i sitt yrkesliv.  
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Det framgår av både informanterna och tidigare forskning att ackordspelets påverkan på 
gehöret är stor, kanske till och med väldigt stor, därför är det bättre ju mer ackordspel kan 
inkorporeras gehörsundervisningen. Edlund (1976, s. 192) skriver att vissa personer säger sig 
besitta förmågan att ”per öga röra sig fritt över klaviaturet inom ramarna för dur/molltonal 
harmonik” och skriver att denna förmåga troligtvis utvecklas genom att spela gehörsbaserad 
musik på piano från ung ålder. Detta är ett påstående som stämmer väl in på både mig själv 
(fast med gitarr) och mina informanter. Edlund ställer sig också frågan ifall denna förmåga är 
ett resultat av att dessa personer faktiskt är dåliga notläsare. Jag är själv en förhållandevis 
långsam notläsare och känner mig mer bekväm att använda mitt harmoniska minne än att läsa 
ackord utifrån noter. Men jag tvivlar på Edlunds funderingar att jag skulle blivit bra på ackord 
på grund av min dåliga notläsning, utan tänker snarare tvärt om. Min notläsning har tagit 
längre tid att öva upp eftersom jag inte har behövt använda mig lika mycket av noter i mitt 
musicerande. 

5.4.7 Lärarens roll 
Alla tre ser lärarens roll som potentiellt viktig. Intressant är att samtliga informanter leder in 
samtalet på inspiration, glädje och motivation i samband med lärarens roll. Malin och Peter 
tycker att deras viktigaste ansvar som lärare är att inspirera eleverna till att vilja lära sig. Här 
lägger de fokus på att använda sig av bra metoder i sin undervisning samt att lägga fram 
uppgifterna på ett inspirerande sätt. Lilliestam (1995) säger att lärarens funktion bör vara 
vägvisande och handledande och inte grunda sig i auktoritet med intellektuella och 
komplicerade förklaringar i form av noter. Fredriks och Peters beskrivningar liknar detta och 
säger att en lärares funktion utöver inspirationen bör vara att guida, ge struktur och 
konstruktiv feedback till eleverna. Fredrik säger ungefär samma sak som de andra, men han 
tycker att ju mindre lärarens roll är desto bättre. Elever som har ett genuint intresse för gehör 
och besitter en bra självdisciplin är inte i samma behov av att metoderna ska vara väl uttänkta 
eller presenteras i syfte att inspirera. Detta tycker Fredrik är ett bra tecken eftersom lärandet 
måste komma från eleverna själva och inte från läraren. Peter och Malin säger också att det är 
eleverna som måste göra jobbet och läraren kan bara vara ett stöd.  
 
Jag ser flera likheter mellan informanternas och Lilliestams (1995) syn på lärande och 
lärarens roll i undervisningen. Lilliestam skriver att ackordbaserad musik ska läras ut som 
olika sammansatta musikaliska element och inte som unika kreationer. Han tycker det är 
viktigt att eleverna förstår hur musiken de spelar är uppbyggd och menar att detta kommer 
leda till att de kan känna igen och ta med sig dessa kunskaper in i framtida instudering av 
musik. Detta går att översätta till mina informanters vision att förankra gehöret i musikteorin. 
De känner som lärare ett ansvar att lära eleverna förstå musikens struktur. Ett harmoniskt 
förlopp ska kunna spelas, kännas igen och återanvändas även i framtida instuderingar eller 
uppgifter, på så sätt adderas en progression i lärandet. Lilliestam (1995) är också mån om att 
inlärning måste få ta tid. Han skriver om riskerna med att för snabbt avverka olika genrer och 
gå vidare till nästa innan musiken riktigt landat hos eleverna. Informanterna verkar medvetna 
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om detta resonemang och är också måna om att eleverna ska landa i sina kunskaper innan de 
går vidare till nästa moment. Speciellt Peter har berättat om sina noggrant uttänkta metoder 
som i mångt och mycket baserar sig på grundläggande harmonik. Han ger med sina många 
och varierande metoder möjlighet att under lång tid och från flera håll etablera 
huvudtreklangerna hos sina elever innan han går vidare till nästa svårighetsgrad. 
 
Jag tror inte det är en slump att alla tre informanter valde att fokusera på glädje och 
inspiration när jag frågade dem om lärarens roll i gehörsundervisning. Dessa aspekter verkar 
vara både en central del i deras pedagogik och väl inkorporerad i deras metodik. Speciellt 
Malin och Peter nämner detta som en mycket viktigt del. Jag tycker mig också känna att 
Fredrik nog har en poäng. Man kan som gehörslärare nästan bli besatt av att hitta spännande 
och roliga sätt att jobba med gehör, det finns liksom nästan alltid en tanke i bakhuvudet som 
undrar: ”kommer de tycka att det här är kul?”. Men för vissa elever spelar det ingen roll om 
uppgifterna är roliga eller inte. De är redan intresserade, och någon som redan tycker att gehör 
är roligt och intressant behöver ingen extra motivation utan de kommer att gå hem, fundera, 
analysera och öva in uppgifterna med ett leende på läpparna. Jag tror att informanterna precis 
som jag känner att gehörsläraryrket kan vara lite speciellt på det sättet. Vissa elever vill inte 
undervisas i gehör. Vad det beror på kan jag bara spekulera i, de kanske har ett dåligt förflutet 
inom gehörsundervisning eller tycker att det är jobbigt att sjunga och spela framför andra. För 
dessa elever kan det vara väldigt viktigt att läraren faktiskt gör undervisningen rolig och 
inspirerande, och det är just det jag upplever att informanterna har beskrivit. Jag upplever 
också Peter och Malin som två glada och inspirerande personer som har jobbat med 
musikteori och gehör i över 30 år. Jag drar här slutsatsen att de inte bara undervisar på ett 
roligt och inspirerande sätt för sina elevers skull, utan även för deras egen skull. 

6 Diskussion 
 

Min idé till den här forskningsstudien föddes av ett intresse för min egen undervisning. Varför 
upplever jag att det är svårare att undervisa harmonik än melodik och rytmik? Jag har också 
genom åren blivit mer och mer medveten om att jag faktiskt inte riktigt vet hur jag ska 
undervisa harmonik till mina elever. Jag har varit osäker på vilka metoder som ger bäst 
resultat, om jag ska knyta an harmonikundervisningen till noter och om pianospel ska vara en 
del av undervisningen. Jag har fått många nya idéer under tiden jag skrivit detta arbete, och 
har även fått flera svar på mina forskningsfrågor.  

1. Hur skiljer sig uppfattningarna av begreppet gehör och hur påverkar dessa olika 
uppfattningar undervisningen? 
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Uppfattningen skiljde sig i vissa avseenden, och vissa variationer i deras pedagogik kunde 
urskiljas med deras uppfattningar som grund. Två av informanterna använde ord som att höra, 
minnas, härma, spela, notera för att beskriva fenomenet gehör. Den sista och summerande 
definitionen beskrevs av Peter som förmågan att också förstå det som händer. Just förståelsen 
av musiken visar sig också tydligt i Peters undervisning. I stort sett samtliga av hans metoder 
är förankrade i musikteori som ett verktyg för att eleverna ska förstå hur gehörsövningarna 
hänger samman med musikens olika strukturer. Peters undervisning är här inget undantag, för 
även om de andra inte nämnde förståelsen som en del av begreppet så är det tydligt att de 
tycker som Peter då de också förankrar nästan alla sina metoder till musikens uppbyggnad. 
Fredriks definition av gehöret skiljde sig från de andras. Han pratade istället om gehöret som 
förmågan att kunna uttrycka känslor i musik och såg samband med musikalitet och lyhördhet. 
Denna uppfattning visade sig också leda till ett annat fokus i hans undervisning. Fredrik 
beskrev vikten av att eleverna gestaltar uppgifter musikaliskt och känslomässigt på 
gehörslektionerna. Han tycker att eleverna ska lära sig uppgifterna utantill och gestalta dem 
som ett uttryck av konstnärskap. Om sedan alla toner blir helt rätt spelar mindre roll, precis 
samma värderingar han har när han lyssnar på konserter. Det viktigaste i musiken är att kunna 
beröra, och det är även här gehörslektionerna ska ha sin utgångspunkt. 

2. Vilka metoder kan användas för att lära ut de harmoniska aspekterna av gehör för att i 
sin tur möta de variationer som finns gällande uppfattningarna av gehör bland elever? 

Svaret på detta är många. Jag har fått sammanlagt åtta metoder presenterade och förklarade för 
mig, även med flera variationer på vissa metoder från de tre informanterna. Vissa av 
metoderna är allmänt vedertagna och är redan en del av min undervisning, men även här fick 
jag tankar om nya sätt att utföra dessa metoder på. Fredriks sätt att alltid inkorporera spelet när 
de plankar och harmoniserar är ett sätt att se till att ackordspelet inte hamnar på efterkälken. 
Malins system för notbundna och veckovisa ackordetyder känns också som en spännande idé 
som säkerligen skulle ge stora resultat för både elevernas notläsning och pianokunskaper. Men 
kanske mest intressant upplevde jag att Peters stämsångsmetoder var som inte kräver varken 
not- eller pianokunskaper. Här ligger fokus istället på lyhördhet och samklang med utvalda 
ackord i fokus. Självklart kan dessa metoder inte fungera att bygga upp gehörsundervisningen 
på då både spelet och notläsningen är en vital del av gehöret, men de fungerar som ett utmärkt 
komplement till andra mer strikta övningar. För egen del kommer den djupare förståelsen om 
hur dessa åtta metoder fungerar och kan användas resultera i skapandet av ett helt nytt 
harmonikhäfte i min undervisning. Detta är något som jag har velat skapa under flera år men 
inte tycker mig ha haft verktygen för förrän nu. 

3. Vilken roll har notläsning, musikteoretisk förankring och användandet av 
ackordinstrument i arbetet av harmoniskt gehör för att möta elevernas uppfattningar 
om begreppet? 

Alla tre element har visat sig ha en mycket stor roll, och har egentligen genomsyrat de flesta 
delar av denna forskningsstudie. Notläsningen är tätt förknippad med gehöret och Malin 
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beskriver till och med förmågan att läsa noter som en del av gehörets definition i den klassiska 
genren. Hon menar alltså att dåliga notläsare också har sämre gehör då de inte kan uttrycka 
gehöret i de former som krävs inom genren. Jag uppfattar faktiskt att både notläsningen, 
musikteorin och ackordspelet fyller liknande syfte för gehöret; de är alla verktyg för att 
kommunicera och förstå mönster i musiken, och något som framgår tydligt är att just förmågan 
att förstå och dela upp musik i mönster är viktigt för gehöret. Detta är kanske till och med den 
allra viktigaste ingrediensen för ett välutvecklat gehör. Men den kanske viktigaste lärdomen av 
denna studie är att gehör faktiskt är något som kan tränas upp till en hög nivå oavsett vad man 
har för grundförutsättningar. Jag får ibland intrycket att mina elever tror att det finns något 
slags hemlighetsmakeri bakom ett bra gehör, eller att det ses som någon form av magi som 
bara vissa individer kan besitta. Men detta är såklart inte sant, utan utveckling av gehöret är 
möjligt för alla. Det är valet av metoder, ackordspelet, notläsningen, förståelsen av musikens 
uppbyggnad och övningen som leder till ett bättre gehör, något som denna forskningsstudie 
också visar. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
1. Uppväxt/musikalisk bakgrund? 

 

2. Utbildning? 

 

3. Yrkeserfarenhet? 

 

4. Metoder för egen gehörsinlärning? 

 

5. Absolut gehör? 

 

6. Hur skulle du definiera begreppet gehör? 

 

7. Arv/musikalitet vs. övning, Hur stor påverkan tror du dessa har på gehöret? 

 

8. Vad använder du för olika metoder i din undervisning av harmoniskt gehör? 

 

9. Hur viktig tycker du valet av undervisningsmetoder är? 

 

10. Hur ser du på vikten av att elever spelar ackordinstrument för att utveckla sitt harmoniska 

gehör? 

 

11. Hur ser du på noter i förhållande till gehör och harmoniskt gehör? 

 

12. Hur ser du på musikteorins roll och påverkan på gehöret? 


