
Vad är gehör?
”Gehörstradition, resultatet av att en 
viss  musikalisk repertoar – inbegripande 
 utförandestil – traderas genom direkt av-
lyssnande och härmning från generation 
till generation, normalt utan notering som 
 mellanled. Repertoaren lagras alltså endast i 
minnet”…”En alldeles överväldigande stor del 
av all musikverksamhet genom tiderna och 
över jordklotet har varit och är baserad på 
gehörstradering” (1975-79).
(Sohlmans musiklexikon 1976)

Hur lär man sig på gehör?
”genom sina förebilder – att jaga tillsammans 
med erfarna jägare till exempel – genom att 
behärska ordspråk, genom att kombinera 
och sammanställa ordspråk, genom att till-
ägna sig annat formelartat material, genom 
att inlemmas i en samfälld begrundan över 
det förflutna – inte genom att forska i ordets 
strikta bemärkelse” (Ong, 1990)
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Lärares reflektioner över gehörs-
metoden. 
Hur ser man en rörelse och hur relaterar man 
till den?

Holistiskt kontra programmatisk frasering för 
att skapa berättande i musiken.

Närvaro. Improvisation. Flow. Kreativitet. 
Sångstil. 

Frasera med fokus på rytmisk och metrisk 
mening. 

Stilmedel och teori – översätta inte till ord 
utan till illustration, bild och form.



Folkmusikens gehörsmetod
Folkmusikens gehörsmetod –  FOG är ett 
konstnärligt och pedagogiskt utvecklings- 
och forskningsprojekt på Institutionen för 
folkmusik, KMH (2018-2021) som undersöker 
gehörsmetoden som vi använder dagligen i 
undervisningen.

Vad är målet? 
Medvetandegöra gehörsprocessen för att 
beskriva, utveckla och tillgängliggöra för fler.

Resultat
Resultaten av forskningsprojektet kommer 
presenteras i form av:

konstnärliga gestaltningar
reflektioner
forskningsartiklar
pedagogiskt material
seminarium
konserter
konferens 
publikation
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Vill du bidra 
till projektet?
Hur använder du gehörsmetoden?

Skriv ner dina reflektioner på en post-itlapp 
och sätt upp här på skärmen.

Hämta gärna inspiration från  studenternas 
reflektioner här till vänster och från 
 filmen med deras visuella och klingande 
 reflektioner.

Här finns fler klingande reflektioner:

Stemmespiel        Polska eft. Gammel Ol Zackrisa

Den hermeneutiska inlärningssprialen kanske kan vara till hjälp 
för dina reflektioner?

Liten julpsalm
Fanny Källström
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Fråga:
Hur använder jag gehörs metoden?

” Every day in school we use the “gehörsmetoden” in some 
way, shape or form. Whether it’s in ensemble, dance, 
 theory or even our master-projects we use our ear and the 
creative methods in the class on the regular.”

“I egen övning är inlärningsspiralen extra tydlig - man 
får en idé om hur man vill att något ska låta eller kännas, 
 testar, och utvärderar, och sen fortsätter spiralen, men 
man tar med sig det man fick ut från den förra rundan.”

” Vid låtutlärning och vid samspel kan det göra stor 
 skillnad om man har samma tanke/känsla bakom en låt 
eller i ett visst parti i låten. Lär du ut en låt som du har en 
tydlig musikalisk tanke bakom kommer samspelet bli helt 
annorlunda än om ni hade spelat med olika fraseringar på 
låten.”
 
” Our daily lives include a lot of FOG [Folkmusikens 
 gehörsmetod]. For example, we attend jam-sessions 
 where we are challenged to play by ear. Jamming - It’s 
a great example of being in a flow - you are kind of in a 
safe space, there is a deadline (the tune lasts for a certain 
amount of time), feedback (from yourself or sometimes 
from the others) and so on. Furthermore, you can  choose 
whether you want to be an observer, take part or move 
towards taking in part of the jam.”

[När en lär på gehör, innebär det att] “Du är van vid san-
ningens elasticitet, till exempel upplevelsen av hur och 
var slag två i en polska är. Och har därmed övat mycket 
på i spelandet med andra musiker att komma fram till en 
 gemensam sanning.”

”När vi har hållit på med t.ex. skuggsjungning* så  tvingas 
man aktivera sig samtidigt som det inte är möjligt att 
stressa. Det är en nyttig övning för att inte bli frustrerad 
och stressa vidare tror jag, och det tror jag kan hjälpa mig 
vidare i improvisation. Men även i låtspel!” 

* Skuggsjungning innebär att härma samtidigt som något 
händer utan mellansteg.
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reflektioner



Dina 
reflektioner
Skriv ner dina reflektioner på en post-itlapp 
och klistra upp här nedan 


