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Sammanfattning 
Min uppfattning är att det sällan diskuteras hur gehöret egentligen används, varken i 
musikteoriundervisning eller i ensemblesammanhang, eller för den delen i det vardagliga 
livet. Den här studien syftar till att få en förståelse för hur musiker använder sitt gehör och 
vilka strategier de väljer att använda. Fem studenter på musiklärarprogrammet på Kungliga 
Musikhögskolan fick individuellt utföra en gehörsuppgift utan tillgång till instrument eller 
referenston. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer där varje informant fick delge sina 
strategier. Resultatet visar att informanterna till stor del använder samma strategier men 
förhåller sig till dem på olika sätt. Strategierna är kopplade till deras praktiska 
instrumentkunskaper och de använde bland annat visuella, taktila, kinestetiska och auditiva 
minnestekniker som hjälpmedel för att lösa gehörsuppgiften. Min studie tyder på att 
teoriundervisningen ständigt bör kopplas samman med praktiskt musicerande. 
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1 Inledning och bakgrund 
Trots att gehörsmusik, alltså muntligt traderad musik är den främst förekommande världen 
över så finns det begränsat med forskning kring gehörets roll och påverkan inom 
musikpedagogik (Reitan, 2009). Löfmarck (2013) presenterar ett diagram rörande publicerade 
studier inom musikpedagogik i Journal of Reserch in Music Education mellan 1993-2012 att 
endast 38 av 485 studier behandlade ämnet gehör. Inom forskning har stort fokus hamnat på 
noterad konstmusik eftersom den ofta anses vara mer intressant och har högre status än den 
gehörsbaserade folk- och populärmusiken (Lilliestam, 1995). Tack Guido från Arezzo som på 
början av 1000-talet bidrog till att utveckla det västerländska notsystemet. Det gör att vi idag 
kan framföra musik skriven för hundratals år sedan och gör det möjligt att framföra komplexa 
orkesterverk och lagra obegränsade mängder musik. Detta har dock bidragit till en stor 
notcentrering och det går nästan att sätta ett likhetstecken mellan musik och noter vilket blir 
problematiskt när det egentligen handlar om musiktraditioner från olika kulturer som bör 
värderas lika, eller helst inte värderas alls (Lilliestam, 1995). 

Enligt Lilliestam (1995) har noter uppkommit som minneshjälp men att det med hjälp av 
gehöret blir musik av noterna. En som kan läsa noter men inte har övat sitt gehör för att kunna 
intonera på en fiol kommer inte komma så långt i fiolkarriären. 

Anledningen till att jag har valt att göra denna undersökning bottnar i ett intresse för vad som 
sker i oss när vi lyssnar på musik och försöker tolka vad vi hör. Som blivande lärare i 
musikteori vill jag se till att värdera gehörsbaserad musik och notcentrerad musik lika och 
med min bakgrund med övervägande notcentrerad instudering väljer jag nu att fördjupa mig i 
gehör.  

1.1 Definitioner och begrepp 
Nedan listas musiktermer och begrepp som dyker upp senare i uppsatsen som kräver en 
förklaring. 

1.1.1 Gehör 
Inom musikaliskt gehör finns två distinktioner, klangfärgsgehör och tonhöjdsgehör. I 
Sohlmans musiklexikon definieras gehör som förmågan att kunna urskilja, identifiera och 
reproducera en musikalisk struktur med enbart örat och att korrekt kunna återge strukturen i 
form av rytm, ackord eller melodi (Bengtsson, 1976). Även medvetet lyssnande ses som en 
gehörsförmåga. Enligt Bengtsson finns det två sätt att instudera gehör (1976). Det ena är 
traderingstypen där den musikteoretiska aspekten spelar mindre roll. Musiken förs vidare 
genom reproduktion utan noter. Den andra typen är en metod för medveten, systematisk 
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inlärning av gehör med notläsning och memorering och den musikteoretiska aspekten finns 
här starkt kopplat. Båda typerna syftar till instudering av tonhöjdsgehöret. Klangfärgsgehöret 
beskrivs som att kunna identifiera instrument och förmågan till strukturlyssning (Bengtsson, 
1976).  
 
Kenneth Helgesson (2003) menar att gehör är allt vi uppfattar och kan tillägna oss när vi 
spelar, tänker, skapar och lyssnar på musik. Gehör syftar till förmågan att uppfatta och 
tillägna sig tonhöjd, klangfärg och rytm. Tonhöjdsgehöret är väsentligt vid musikutövande 
som hjälpmedel vid plankning, alltså förmågan att lyssna på en låt och med gehöret lista ut 
vad som spelas. Klangfärgsgehöret beskrivs av Helgesson som något som används vid 
musiklyssning för att få en förståelse för innehållet i musiken (2003).  
 
Det finns även två varianter av tonhöjdsgehör (Helgesson, 2003). En person med absolut 
gehör har förmågan att höra och avgöra exakta tonhöjder utan instrument som hjälpmedel. 
Tonhöjderna har lagrats permanent i långtidsminnet. Det är väldigt ovanligt med absolut 
gehör. Den andra varianten kallas relativt gehör och finns mer eller mindre tränat hos alla som 
inte har absolut gehör. En person med relativt gehör har inte fasta tonhöjder i långtidsminnet 
att relatera till utan måste skapa sig strategier och sammanhang för att orientera sig bland 
tonhöjder. De tillfälliga tonhöjderna lagras i korttidsminnet. (Helgesson 2003) 

Vidare i texten kommer enbart relativt gehör att beröras. 

1.1.2 Tonplatser och C-dur 

 
Figur 1: tonplatser och C-dur 

En västerländsk durskala består av sju toner i följd. Ett sätt att se på melodier relativt är att 
använda tonplatser. I en skala så får första skalsteget siffran 1, andra steget heter 2 och så 
vidare upp till skalsteg 7, därefter börjar det om på 1 igen, men det klingar en oktav högre. 
Besiffringssystemet är inte beroende av tonart utan är applicerbart på alla tonarter, men för 
tydlighetens skull är det i exemplet noterat i en tonart som kallas C-dur (se figur 1). Att tänka 
relativt på tonplatser skulle kunna göras genom att välja en grundton, utan hjälp av 
instrument, enbart välja en ton som kommer till en i huvudet. Det blir tonplats 1 och därefter 
sjungs en durskala uppåtgående på stigande siffror. Vidare i uppsatsen kommer även 
tonplatssiffror och besiffring att användas med samma betydelse. Att använda tonplatser är 
gammal pedagogisk tradition och syftar till att förstå skalsystemet utan att vara i en specifik 
tonart (Nyström, 1996). Systemet med tonplatser är ett verktyg som fungerar så länge 
melodier är inom tonarten. Melodier som rör sig utanför en tonart kräver ett mer avancerat 
system, då är solmisation möjligen att föredra, men det hör inte till den här uppsatsen. 
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1.1.3 Steganalys 

 
Figur 2: Steganalys 

Ovan är en notbild med ackord staplade utifrån C-dur skala. Ordet ackord härstammar från 
franskan och betyder överensstämma, det är alltså minst två eller fler toner som klingar 
samtidigt (ackord, 1975) De romerska siffrorna används vid benämning av ackord och är en 
analysmetod som används för att studera harmonik och är ett sätt att se relativt på 
ackordföljder (steglära, 1975). De läses som ett, två-moll, tre-moll, fyra, fem, sex-moll, sju-
moll minus 5. Ackord ett, fyra och fem är durackord och enligt praxis behöver det inte 
nämnas utan är underförstått.   

1.2 Inre hörande 
På samma sätt som att det går att tänka språk kan vi tänka och föreställa oss musik utan att 
höra, sjunga eller spela (Nyström, 1996). Det kallas inre hörande och är en väsentlig del i 
gehöret. Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) var musikpedagog och upphovsman till den 
musikpedagogiska metod kallad rytmik som är en rörelsebaserad musikpedagogik 
(Rasmusson, 2017). Han menade att det var nödvändigt att hans studenter fick en känsla för 
melodik och harmonik utan att vara bundna till ett instrument (Jaques-Dalcroze, 1898). 
Jaques-Dalcroze fick en uppenbarelse en dag när hans student ifrågasatte varför de inte fick 
använda pianot som hjälpmedel vid en gehörsuppgift. Studenten undrade hur den skulle 
kunna höra något annars. Jaques-Dalcroze insåg då att förbjuda pianot som hjälpmedel innan 
studenten utvecklat sitt inre hörande gjorde det meningslöst att ens göra uppgiften. Han 
skapade därför övningar för att utveckla studenternas förmåga att lyssna för att få en känsla 
för tonhöjd, intervall (avståndet mellan två toner), ackord, kunna urskilja toner och deras 
funktioner i ett ackord, och även för att få en känsla för skillnaden mellan att höra och att 
sjunga. (Jaques-Dalcroze, 1898)  

Jaques-Dalcroze hävdade att gehörsundervisningen var för fokuserad på det visuella och 
motoriska och saknade övningar som skulle utveckla örat, så han skapade övningar för att 
studenterna skulle få en gedigen gehörsgrund (1898). 

1.3 Minne 
Nedan presenteras fyra sätt att minnas, inom psykologin kallat representationer. Det menas att 
en händelse, till exempel en låt, kan representeras med dessa fyra minnestekniker. 
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Memorering med auditiva, visuella och kinestetiska minnestekniker kan vara till hjälp vid 
instudering av musik så att det fastnar i långtidsminnet (Ginsborg 2004). 
 
Auditivt minne 
Förmågan att minnas hur musik låter (Lilliestam, 1995). 
 
Visuellt minne 
Syftar till att minnas hur handen ser ut när den spelar ett ackord eller dess rörelsemönster när 
den spelar en skala. Att se mönster och geometriska figurer kan vara till stor hjälp för att 
minnas, därför ses grepptabeller för gitarr eller piano som visuella hjälpmedel för hur det 
spelas på instrumenten (Lilliestam, 1995). Ginsborg (2004) menar att det också handlar om att 
visuellt minnas en notbild.  
 
Kinestetiskt och taktilt minne 
Att minnas hur det känns motoriskt och beröringsmässigt att spela på instrumentet. Avståndet 
mellan två toner finns i muskelminnet och att känna sig fram för att hitta rätt istället för att 
titta är båda sätt att använda det känselstyrda minnet (Lillestam, 1995).  
 
Verbalt minne 
Handlar delvis om att namnge saker som toner, ackord och låttitlar, men också om att härma 
ljud ickeverbalt, till exempel att låta som ett trumset med rösten (Lilliestam, 1995).  

1.4 Olika aspekter av kunskap 
Nedan beskrivs tre typer av kunskap nedtecknade av Nordenstam (1984). Lilliestam (1995) 
menar dock att det är viktigt att inte se de tre kunskaperna som vitt skilda, utan som aspekter 
som förutsätter varandra och flyter samman. 

• Teoretisk kunskap – fakta som förmedlas genom läroböcker.  

• Praktisk kunskap – en färdighet som befästs via praktisk övning som är svår att 
förklara, till exempel att knyta skorna eller att cykla.  

• Förtrogenhetskunskap – en förmåga att känna igen egenskaper som är svåra att 
uttrycka i ord. Till exempel att känna igen lukten av jordgubbar eller att veta hur en 
person ser ut men inte med ord kunna beskriva den mer än med de allra enklaste 
attributen som hårfärg och längd, vilket skulle kunna vara en beskrivning av många 
andra personer.   

 
Praktisk kunskap och förtrogenhetskunskap ingår båda under begreppet tacit knowledge som 
myntades 1958 av vetenskapsfilosofen Michael Polanyi. På svenska förekommer begreppet 
”tyst kunskap” och används ibland för att beskriva kunskap som inte går att förklara med ord 
(Bohlin, 2009). Begreppet har kritiserats för att vara diffust och mångtydigt. Lilliestam (1995) 
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väljer att använda begreppet ”overbaliserad kunskap” som han anser vara mer neutralt. Hur-
kunskap och intuition är två andra begrepp som används för samma typ av kunskap (Bohlin, 
2009). 
 
För att koppla samman kapitlen om kunskap och minne kan man säga att kunskap som ska 
bevaras noteras skriftligt blir till teoretisk kunskap som blir tillgänglig att studera för en 
läskunnig. Kunskaper som tillägnats via auditiva, visuella och motoriska minnestekniker 
kräver andra tillvägagångssätt så som efterhärmning för att tillgodose sig kunskapen. Den 
”tysta kunskapen” går inte att läsa sig till utan måste förmedlas och praktiseras för att 
internaliseras (Bohlin, 2009). 

1.5 Schemabildning 
 
Läroprocesser förklaras inom psykologin som schemabildning (Rostvall&West, 1998). För att 
skapa kognitiva och motoriska scheman i minnet krävs praktisk handling och upprepning. När 
ett schema bildats för till exempel kunskapen att cykla går det att utföra utan att fundera på 
hur det egentligen går till. Ett vanligt förekommande problem i musikundervisning är att 
eleven utsätts för flertalet olika schemabildningar och hinner därför inte automatisera någon 
av kunskaperna vilket kan resultera i ineffektiv inlärning (Rostvall&West, 1998). Rostvall 
och West hävdar att det är viktigt att automatisera rörelsemönster vid inlärning av 
instrumentet innan schemabildningen för notläsning påbörjas, annars finns risk att fokus 
enbart hamnar på att hitta rätt ton och inte frasering eller klangbildning. Vidare menar även 
Rostvall och West att det är viktigt att utgå från klingande exempel då teorin blir mer 
lättillgänglig när gehöret och även kroppen aktiveras (1998). Rörelse kan vara till stor hjälp 
för att få förståelse för vad som sker i musiken eftersom det aktiverar flera sinnen vilket i sig 
leder till att kunskaper befästs på ett djupare plan (Ginsborg, 2004). Rostvall och West (1998) 
uttrycker vikten av att eleven får en förståelse för helheten så att de mindre delarna kan 
relateras till helheten.  

1.6 Tidigare studentuppsatser om gehör 
Här presenteras ett litet urval av litteratur som tidigare har skrivits om gehör.  

Emmoth och Utsi (2012) gjorde en studie på gymnasieelever med inriktning musik på 
estetiska programmet. Syftet var att studera sambandet mellan hur elever tänker utifrån ett 
instrument och lärande i gehörsämnet. Som underlag för intervju fick studenterna göra ett 
gehörstest med melodi- och ackorddiktat för att sedan berätta om sina strategier. Även 
elevernas två lärare i musikteori intervjuades. Studien visade att eleverna använde sig av lite 
olika strategier varav några var: inre hörande, piano och gitarr som visuell referens, 
intervallkännedom kopplat till kända låtar, igenkänning av ackordföljder, relatera melodin till 
ackord, lyssna efter basgången, sjunga skalan stegvis för att hitta rätt tonplats. (Emmoth & 
Utsi, 2012) 
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Även Marcus Johansson (2013) har gjort en studie på gymnasieelever på musikprogrammet 
med syfte att förstå vilka strategier elever använder sig av vid gehörsundervisning. Strategier 
som lyfts fram i Johanssons studie är: koppla intervall till kända låtar, sjunga skalan stegvis 
för att hitta rätt tonplats, igenkänning av kända ackordföljder. I studien nämns ingenting om 
visuella referenser. 

2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka musikstudenters strategier när de använder sitt gehör.  
 
En förhoppning är att studien ska bidra till att få en förståelse för vilka strategier musiker 
greppar efter när de utför en gehörsuppgift och i och med det synliggöra områden inom 
musikteori som är viktiga både för pedagoger och musiker. 

3 Metod 
Kvalitativa studier används för att få förståelse för olika människors sätt att hantera 
situationer, hur de tänker och agerar (Trost, 2010). Studierna görs på små grupper och kan 
inte ses som statistik när urvalet inte är representativt för befolkningen. Enligt Trost bör 
antalet individer i en kvalitativ studie begränsas från fyra till åtta så att det går att få en 
överblick och även kunna se detaljer (2013). En vanlig metod är att intervjua informanter med 
enkla och raka frågar som ger utförliga svar. Det insamlade materialet blir fylligt och 
intervjuaren har en stor mängd material att analysera och tolka (Trost, 2010).  
 
Fem musiklärarstudenter på Kungliga Musikhögskolan, alla verksamma inom jazz, pop, rock-
genren fick under 45 minuter individuellt utföra en gehörsuppgift utan tillgång till instrument 
eller referenston. Det bör förtydligas att varje informant var helt ensam i salen när uppgiften 
utfördes. De fick en snabb genomgång av uppgiften av mig sedan gick jag ut ur rummet. 
Informanterna fick även skriftliga instruktioner om hur uppgiften skulle utföras och inom 
vilka ramar de förväntades utföra uppgiften. Efter utförd uppgift intervjuades studenterna av 
mig för att dela med sig av sina upplevelser och strategier för uppgiften. Se instruktionerna 
som informanterna fick i bilaga 1.  

3.1 Urval av informanter 
Informanterna tillfrågades utifrån ett bekvämlighetsurval. Samtliga informanter är verksamma 
inom populärmusikgenren. Anledningen till att det inte valdes informanter från olika genrer 
var dels av bekvämlighet, men även att jag såg ett värde i informanternas gemensamma 
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kulturella bakgrund. De kommer från liknande bakgrunder med många års musikstudier i 
bagaget och med erfarenheter som frilansande musiker. För variation inom en relativt 
homogen grupp sett från ålder och social bakgrund valdes fem informanter med olika 
huvudinstrument. En trummis, basist, vokalist, pianist och gitarrist tillfrågades att delta. 
Informationen de fick i förhand var att de skulle få göra gehörsuppgifter utan instrument 
individuellt under 45 minuter och sedan delta i en intervju på 20 minuter. De fick även veta 
att syftet inte var att utsätta dem för svåra uppgifter utan snarare att studera vilka strategier de 
använde sig av.  

3.1.1 Forskningsetik 

För att både samhälle och individ ska utvecklas krävs forskning. För att forskning ska kunna 
utföras krävs engagemang från individer i samhället men för att försäkra sig om att individen 
inte utnyttjas i forskningen har Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer med fyra 
huvudkrav som förväntas följas av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är: 
 

• Informationskravet  
Information om vad som krävs av informanten i undersökningen ska framgå innan beslut 
om deltagande ges.   
• Samtyckeskravet 
Det frivilliga deltagandet kräver att informanten får avbryta undersökningen när den vill. 
• Konfidentialitetskravet 
Informantens identitet ska skyddas. 
• Nyttjandekravet 
Insamlade data får inte användas i kommersiellt bruk. För vidare forskning inom liknande 
område får data utlånas.  

 
I denna undersökning har de fyra huvudkraven tillgodosetts genom skriftligt godkännande 
från informanterna. 

3.2 Förutsättningar för undersökningen 
Studien utfördes i två salar på Kungliga Musikhögskolan. Den ena salen var ett grupprum där 
det enbart fanns ett bord och en stol till skillnad från de flesta andra rum på KMH som har ett 
piano. Det var ett medvetet kalt rum för att inte informanterna skulle frestas att använda ett 
piano för referenston eller som ett hjälpmedel i uppgiften, vilket var viktigt för att säkerställa 
att samtliga informanter givits samma yttre förutsättningar. I rummet fanns en iPad med 
musikexempel, en liten högtalare och ett par hörlurar för att informanten själv skulle få välja 
vilket sätt den själv helst lyssnade på. Det fanns notpapper och blankt papper, penna och sudd.  
 
Informanterna erbjöds att använda ett program på iPaden kallat Amazing Slow Downer som är 
ett hjälpmedel som används för att sakta ner ljudfiler. I programmet kunde informanten välja 
att spela upp låten i lägre eller högre hastighet än originalet. Informanten kunde även sätta ut 
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egna start- och stoppunkter för att kunna lyssna på samma sak flera gånger. I programmet 
finns även en funktion som ändrar låtens tonhöjd utan att förändra tempot. Undersökningen 
syftade till att ta reda på informanternas strategier när de utförde gehörsuppgiften och 
anledningen till att informanterna tilläts använda hjälpmedlet Amazing Slow Downer var att 
det skulle kunna underlätta för informanterna att lägga tid på det viktiga i undersökningen. En 
sån här uppgift kan vara frustrerande att göra när det inte finns något fysiskt instrument att 
greppa tag i eller någon referenston att förhålla sig till. Att i en redan pressad situation lyssna 
på en melodi och inte få grepp om den för att den går för snabbt hör inte hemma i den här 
undersökningen, därför erbjöds informanterna detta hjälpmedel.  
 
I rummet bredvid där intervjuerna hölls fanns en dator med frågor. Informanterna erbjöds fika 
under intervjun för att de ställt upp i studien.  

3.3 Gehörsuppgift 
Informanterna fick först en kort genomgång av uppgiften, sen en förklaring av programmet 
Amazing Slow Downer. Om de hade några frågor fick de ställa dem, sen började deras 45 
minuter ticka på en timer på iPaden. Uppgiften var uppdelad i tre delar, alla kopplade till låten 
On Melancholy Hill av Gorillaz från albumet Plastic Beach (2010).  

Låten valdes utan vetskap om informanterna hade hört den innan. Studien krävde inte att 
informanterna skulle vara helt nya inför låten. Deras strategier skulle ändå vara intressanta att 
studera. Ifall studien hade krävt att informanterna skulle vara nya inför låten hade det 
komponerats en låt specifikt till den här uppgiften. I undersökningen visade det sig att ingen 
av informanterna hade hört låten On Melancholy hill av Gorillaz innan.  
 
Valet av låtexempel gjordes utifrån några olika parametrar. Tanken var att få informanterna 
att känna sig lugna och trygga för att kunna prestera på hög nivå. Därför valdes en låt ur en 
genre som informanterna tordes vara bekanta med. Låten är pedagogiskt uppbyggd med en 
tydlig och återkommande ackordföljd. Den har en basgång som är relativt lätt att följa med i 
sett till informanternas förkunskaper. Därefter byggs det på med en synthslinga som är hyfsat 
statisk och lätt att urskilja i ljudbilden.  
 
Uppgiften gick ut på att först lyssna efter basgången från 0’00-0’20 i låten och skriva ner den 
på valfritt sätt. Därefter lyssna efter synthslingan i 0’20-0’40 och skriva ner den på valfritt 
sätt. Här var det tydligt att det var den relativa tonhöjden som söktes eftersom de fick 
synthslingans rytm noterad på ett papper. Den tredje uppgiften var att skriva ner sångmelodin 
i 0’40-0’58. Texten fanns utskriven så att informanterna skulle kunna skriva melodin i 
förhållande till texten. 
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3.4 Intervju 
För att få en djupare förståelse av informanternas gehörsstrategier valdes kvalitativa intervjuer 
som kompletterande metod för insamling av material till studien. Mina intervjuer var 
strukturerade men med öppna frågor vilket innebar att det fanns ett bestämt ämne och ett antal 
frågor men informanten hade möjlighet att uttrycka sig fritt. Efter att intervjuerna var 
genomförda transkriberades dem av mig för att kunna tolkas och analyseras. Intervjuerna 
transkriberades detaljerat och enbart små ändringar gjordes som till exempel att avhuggna ord 
skrevs ut. Skratt, pauser och sånginsatser har skrivits ut i för större förståelse och som 
minneshjälp vid analysen. 
 
Under intervjun studerades informanternas gehörsuppgift och de förklarade hur de gick 
tillväga när de löste uppgiften. Papperna samlades in och analyserades för att sammanställa 
informanterna metoder. Se bilagor för varje informant. 

3.5 Tematisk analys 
Intervjuerna analyserades utifrån tematisk analys. Tematisk analys går delvis ut på att söka 
efter mönster, så som återkommande ord eller tillvägagångssätt som kan skapa teman eller 
rubriker i det analyserade materialet (Braun & Clarke, 2006). Analysen görs enligt Braun och 
Clarke (2006) på följande sätt: 

• Läs igenom materialet flera gånger. 
• Koda sådant som verkar intressant eller uppseendeväckande genom att markera med 

symboler eller färg. 
• Kategorisera och för samman det kodade materialet i olika teman. 
• Studera att kodning och tema hör ihop, om inte prova andra möjligheter. 
• Namnge de slutgiltiga teman som arbetats fram under processen. 
• Skriv rapporten om det analyserade materialet. 

 
Analysarbetet startade med genomläsning av det transkriberade materialet. Eftersom 
intervjuerna utfördes och sen transkriberats av mig fanns en förförståelse innan analysens 
början. Under läsningen markerades ord eller beteenden som var återkommande i fler av 
intervjuerna eller som uppfattades som intressanta. Några ord som var återkommande i alla 
eller flera av intervjuerna valdes ut och med hjälp av sökfunktionen (cmd+f) kunde dessa ord 
sökas efter i de transkriberade intervjuerna vilket gjorde analysarbetet relativt effektivt. Under 
arbetets gång hittades mönster i intervjuerna som fick agera rubriker i resultatkapitlet.  

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras strategier som informanterna delgav under intervjuerna. I varje 
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informants kapitel finns en rubrik kallad ”ryggsäcken”. Det syftar till tidigare erfarenheter 
som har följt med och lagrats som kunskap hos informanterna. Uttrycket kom upp under en av 
intervjuerna och har därför fått agera rubrik. Resterande rubriker syftar till gemensamma 
teman som presenterades av informanterna eller mig under intervjuerna. 

4.1 Vokalisten 
Se vokalistens anteckningar i bilaga 2.  
 

Jag upplever nog att jag har fler hjälpmedel än vad jag tror att jag har […] jag känner mig fortfarande 
mycket mer trygg vid pianot såklart, men jag tror att jag har liksom mer hjälpmedel i form av 
intervall, låtar som jag vet hur de går, för det har jag ju. En liten bank av låtar som jag har spelat 
som jag har sjungit, som jag vet, jamen det här är en bra kadens att kunna.  

 
Tonplatser och steganalys  
Vokalisten hade tidigare jobbat med tonplatser och diktat, men alltid med en referenston eller 
ett instrument till hjälp. Det upplevdes till en början svårt att veta vilket system som skulle 
användas för att skriva ner melodi och basgång men vokalisten kom sen fram till att använda 
tonplatser på melodierna och steganalys på basgången. Vokalisten noterade att kvinten, alltså 
steg 5, förekom i flera oktaver och noterade det med pilar. Kvinten i den högre oktaven 
noterades med 5é och kvinten i den lägre oktaven noterades 5ê   

Vokalisten provade att relatera melodin i förhållande till bastonerna istället för att relatera till 
ettan i tonarten och ansåg att det var ett bra hjälpmedel.  

Sångrösten och intervall 
Med sång som huvudinstrument nämnde vokalisten sitt uppövade melodiminne, förmågan att 
minnas längre fraser istället för att ta en ton i taget. Idogt intervallövande har resulterat i ett 
muskelminne som är mycket pålitligt. Vokalisten nämnde att denne ibland använder sig av 
sånger vars start har ett visst intervall som minnesregel. 

Ryggsäcken, visualisering och C-dur 
Basgången kändes väl igen eftersom den kunde kopplas till vad som ofta benämns som four 
chord songs, fyra-ackordslåtar, något som vokalisten spelat mycket på piano och därför 
kändes det lätt att lista ut ackorden. Tack vare gedigen intervallövning som vokalisten ägnat 
sig åt kunde denne lita på sitt muskelminne när det gällde att lista ut melodierna.  
 
När det gäller visualisering såg vokalisten ett klaviatur framför sig och relaterade både melodi 
och ackord till tonarten C-dur.  
 
Vokalisten upplevdes uppriktigt förvånad över att det kändes lättare och bättre än förväntat att 
göra uppgiften. Det grundade sig i att det länge funnits en osäkerhet kring sin egen kompetens 
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inom specifikt plankning1 eftersom det under flera olika musikutbildningar inte förväntats av 
vokalisten att denne skulle kunna skriva ackompanjemangsskiss. Vokalisten har fått höra 
dräpande kommentarer av instrumentalister som ”kan sångare göra det här? Har du gjort det 
här?” när denne kommit med en egengjord ackompanjemangsskiss till en ensemblesituation. 
Dessa faktorer har skapat en stor nervositet och stress inför plankning. I intervjun nämndes att 
vokalisten fått lite bättre självförtroende efter att ha deltagit i undersökningen. 

4.2 Gitarristen 
Se gitarristens anteckningar i bilaga 3. 
 

Sen så kände jag bara igen basgången från tidigare låtar jag spelat, och tror mig veta vad det är, rent 
vad det är för funktioner, så då skrev jag egentligen bara ut dom, jag kände igen dom. 

 
Jag ser en durskala framför mig på gitarren. och det känns som att, jag vet inte hur mycket fördel 
det är, men jag har spelat väldigt mycket skalor och har det inpräntat kanske. 

 
Tonplatser och steganalys 
Gitarristen hade gjort liknande gehörsuppgifter på tidigare musikutbildningar. Melodin 
noterades med tonplatser och basgången med steganalys. I intervjun nämns ordet ”tonika” vid 
flertalet tillfällen, det kommer från ett analyssystem kallat funktionsanalys som används mest 
inom västerländsk konstmusik och vid analys av visor. I jazztraditionen används oftare 
steganalys. Gitarristen använde termer från både steganalys och funktionsanalys.  

Sångrösten och intervall 
Gitarristen etablerade en tonart för sig själv genom att sjunga en durskala på tonplatserna 
12345432171. Förhållandet mellan steg 5 och 1 nämndes som väldigt starkt och ledande. Med 
sång som hjälpmedel sjöng gitarristen basgången och för att försäkra sig om att hitta rätt 
tonplatser sjöng gitarristen kromatiskt från steg 5 till 6 och från 5 till 4.  
 
Gitarristen använde sig av både intervall och tonplatser, till exempel nämndes att synthslingan 
började med ett språng på intervallet ren kvint, sen valde gitarristen att benämna vad som 
hände i melodin med tonplatssiffror. ” jag tänkte liksom inte på synthslingan, om det nu 
stämde där, 7 till 5 tänkte jag inte på vad det var för intervall utan att den nedersta flyttades” 
 
Ryggsäcken, visualisering och C-dur 
Gitarristen kände igen basgången från tidigare repertoar. Användningen av kromatik för att 
hitta rätt i basgången kom från att ha komponerat en walking bass (basgång vanligt 
förekommande i jazz) på tidigare musikutbildning med samma sorts ackordföljd. Med den 
erfarenheten använde sig gitarristen mycket av att sjunga kromatiskt för att försäkra sig om att 
hitta rätt i basgången.  

 
1 Vanligt förekommande uttryck inom musikkretsar som syftar till att med hjälp av gehöret lyssna ut vad som 
sker melodiskt, harmoniskt och rytmiskt i musiken. Detta transkriberas ibland till en notbild eller 
ackompanjemangsskiss. 



 12 

Under undersökningen såg gitarristen gitarrhalsen framför sig som ett hjälpmedel. 
Synthslingan nämndes som gitarrtypisk.  

Först tänkte gitarristen låten i D-dur för att det var tydligt på gitarren, sen ändrade gitarristen 
sig till att tänka i C-dur och noterade synthslingan på notpapper i C-dur för att konkretisera 
melodin. Gitarristen uttryckte att notbilden ger en känsla av hur det ska låta mer än 
tonplatssiffror. 

4.3 Trummisen 
Se trummisens anteckningar i bilaga 4. 
 

Som trummis så känner jag mig ofta ganska vilse. Tycker att det är lite läskigt. För att jag inte har 
nåt att förhålla mig till liksom. 

 
Tonplatser och steganalys 
Med erfarenhet av tonplatser och steganalys från tidigare musikstudier noterades melodierna 
med tonplatssiffror och basgången med steganalys. Trummisen uttryckte en lättnad över att 
det bara var fokus på basgången, att inga ackord behövde plankas.  
 
Sångrösten och intervall 
Tonplatserna etablerades med hjälp av rösten. Trummisen ville kunna förhålla sig till flera 
ettor för att kunna stämma av en tonplats gentemot ettan i flera oktaver och nämnde att 
tonarten var knepig eftersom den lägre ettan inte fanns i dennes sångregister.  
 
Trummisen berättade om sin strategi att hitta intervallet liten sext. Som flera informanter 
nämnt under intervjuerna finns en strategi att hitta intervall genom att sjunga starter på kända 
sånger. Till exempel är starten på Blinka lilla en ren kvint. Trummisens sätt att hitta den lilla 
sexten var att sjunga starten på När det lider mot jul, mer känd som Det strålar en stjärna. 
Saken är den att starten på sången är en stor sext, något som påpekades under intervjun. 
Trummisen hörde själv att det inte stämde när vi pratade om det under intervjun, men hade 
under undersökningen använt den strategin i och ändå lyckats komma fram till rätt svar.    
 
Ryggsäcken, visualisering och C-dur 
Trummisen tänkte inte i någon tonart. Handen hölls på bordet i ett kvintgrepp som på ett 
klaviatur med C som utgångspunkt i tummen, detta som ett taktilt hjälpmedel för att inte 
missa någon meloditon. Men utöver det tänkte trummisen helt relativt med siffror och steg.  
Framför sig såg trummisen en horisontell linje med siffror där 1 var utgångstonen. När basen 
gick från steg 1 i mitten till 4 nedanför ville trummisen kontrollera att den tänkt rätt med 
tonplatserna genom att räkna från plats 4 till 1 nedanför. Se trummisens visuella tonplatslinje i 
figur 3 nedan.  

         ç nedåt    uppåt è 
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1       2       3       4       5       6       7       1       2       3       4       5       6       7       1 
Figur 3: Trummisens visuella tonplatslinje 

4.4 Pianisten 
Se pianistens anteckningar i bilaga 5. 
 

Först så gjorde jag en skala ner för att kolla att det var femman och sen så utgick jag från en sån här 
gospel-uppgång (visar på pianot) för att utesluta att sjuan va med. 
 
Men sen på till exempel där när jag ska planka en melodi […] oj såhär har jag aldrig funderat nån 
gång, då binder jag upp det på om jag hör att det är en viss funktion, att jag till exempel hör att det 
där är på lilla sjuan, om den sticker ut, eller om det är tersen till exempel. 

 
Tonplatser och steganalys 
Pianisten hade tidigare gjort liknande uppgifter vid gehörsprov men nämnde att det var skönt 
att få sjunga denna gång. Melodierna noterades med tonplatser och basgången med 
steganalys. Pianisten kommenterade likt vokalisten att tonplats 5 förekom i både den högre 
och lägre oktaven, dennes förslag var att möjligtvis skriva de vanliga oktavbeteckningarna för 
att kunna skilja dem åt.  
 
Sångrösten och intervall 
Pianisten uttryckte sig ha svårt att sjunga bastoner, därför använde sig pianisten av pitch-
funktionen i Amazing Slow Downer och spelade låten en oktav upp för att lättare höra och 
sjunga med i basgången.  För att navigera sig till från grundton till kvint sjöng pianisten en 
treklang. Genomgående i intervjun nämnde pianisten ackord som förhållningssätt och 
hjälpmedel. 
 
Ryggsäcken, visualisering och C-dur 
Pianisten uttryckte att den ofta försöker lista ut vad som spelas när denne lyssnar på musik, 
ibland nästan undermedvetet. När pianisten inte har tillgång till ett instrument tänker den 
alltid i C-dur.    

Framför sig såg pianisten ett klaviatur och försökte lista ut vilken ton i ackordet som spelades 
eller sjöngs. För att få känslan av att spela på ett klaviatur höll pianisten handen i ett 
pianogrepp på bordet.  

Pianisten kände igen basgången och kunde koppla den till låtar denne spelat tidigare. 
Pianisten nämnde att det var en rundgång, alltså samma ackord går om igen.   

4.5 Basisten 
Se basistens anteckningar i bilaga 6.  
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Ah, så tänkte jag nog […] att jag kopplar ihop det med ackordföljden liksom, i det hela, i 
sammanhanget och inte bara tänker på enskilda ackord, utan jag ser när ska jag komma tillbaka till 
ettan, så det är väl en blandning av på ett sätt teori och gehör typ, för att jag vet att det borde va det 
här ackordet som kommer nu, även fast jag inte har hört det så kommer nog det här ackordet komma 
typ. 

 
Tonplatser och steganalys 
Basisten hade gjort liknande uppgifter i gehör tidigare men aldrig utan referenston, som fallet 
var i den här undersökningen. Melodierna noterades med tonplatser och basgången med 
steganalys. Däremot var det från början inte självklart att det var så det skulle noteras. 
Basisten relaterade hela tiden meloditonen till basgången, vilket ledde till att basisten först 
tänkte notera på det sättet, alltså om melodin landade på tonplats 2 över ackord V kände 
basisten det mer som kvinten, tonplats 5 i ackordet än som tonplats 2 i tonarten men insåg 
snabbt att det skulle bli krångligt och mer förvirrande än att använda tonplatssiffror på det sätt 
som beskrivits under rubrik 1.4.2. 
 
Sångrösten och intervall 
Basisten uttryckte sig ha ett starkt vokalt muskelminne till intervall och påpekade vikten av att 
vara grundad i tonarten, att hela tiden känna grundtonen och att kunna relatera till den istället 
för att enbart tänka intervall.   
 
För att bekräfta avståndet mellan baston 5 och 6 sjöng basisten kromatiskt, då hörde basisten 
mellandominanten till VIm med tersbas och kunde med det hjälpmedlet försäkra sig om att 
den tänkte rätt.   
 
Ryggsäcken, visualisering och C-dur 
Tack vare sitt huvudinstrument uttryckte sig basisten vara grundad i harmoniken och 
basgången var välbekant sen tidigare spelad repertoar. Basisten nämnde att den kunde höra 
vad som förväntas komma härnäst i basgången. 

Under intervjun sa basisten att den automatiskt hade tänkt i C-dur när denne gjort uppgiften 
och refererade under intervjun till toner och ackord i C-dur.  

Basisten visualiserade elbasen för att ta ut basgångar och ackord men denne såg ett klaviatur 
framför sig för att ta ut melodier. Basisten nämnde även att denne kan känna hur det känns att 
ta ett grepp på elbasen. 

4.6 Gemensamma strategier 
Under intervjuerna kom det fram ett antal strategier som var gemensamma för de flesta av 
informanterna. Strategierna som användes var till stor del kopplade till den praktiska 
instrumentkunskapen som informanterna besitter. 
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• Sång – Samtliga informanter nämnde att de använde rösten som hjälpmedel för att 
lösa uppgiften. Med sångrösten som stöd till gehöret kunde de orientera sig i 
toninnehållet, hitta grundtonen och därifrån lista ut vilka tonplatser melodierna och 
basgången bestod av. Basisten och gitarristen sjöng kromatiskt för att bekräfta 
intervallets avstånd. Pianisten tog hjälp av Amazing Slow Downer för att kunna sjunga 
med i basstämman. Pianisten sjöng även treklanger för att orientera sig. Vokalisten 
uttryckte sig ha ett uppövat melodiminne och kunde med hjälp av det komma ihåg 
längre fraser.  

 
• Tonplatser och steganalys – Melodierna noterades med tonplatser och basgången 

med steganalys av alla informanter. 
 

• Intervall – Att tänka intervall användes mer eller mindre av alla informanter. Flera 
nämnde att de använde kända starter på låtar som minnesregel. 
 

• Auditiv referens – Alla informanter uttryckte att basgången var bekant, att den inte 
kändes så svår eftersom de kunde koppla den till låtar de spelat tidigare. 

 
• Visuell referens – Fyra av fem såg instrument framför sig för att ha en visuell referens 

som hjälpmedel att lösa uppgiften. Gitarristen, basisten och pianisten såg sina 
huvudinstrument, basisten nämnde sig tänka både bas och piano. Vokalisten som 
uttryckte sig spelat mycket piano såg ett klaviatur framför sig. Den femte informanten, 
trummisen, den enda som inte har ett tonalt klingande huvudinstrument såg 
tonplatssiffror på en rak linje med 1:an rakt framför sig (se figur 3 i kapitel 4.3). 
 

• Kinestetisk och taktil referens – Pianisten och trummisen uttryckte att de hade hållit 
handen i ett grepp på bordet för att känna känslan av ett klaviatur. Detta som 
hjälpmedel för att orientera sig i skalan. Basisten kunde erinra känslan av att ta ett 
visst grepp på elbasen.  

 
• C-dur – Fyra av fem informanter nämnde under intervjun att de under tiden de gjort 

uppgiften automatiskt tänkt på låten i C-dur. Trummisen var den enda som inte tänkte 
i C-dur.  

5 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka musikstudenters strategier när de använder sitt gehör. 
Fem informanter gjorde en gehörsuppgift och delgav sina strategier i intervjuer som nu ligger 
till grund för mitt arbete. 
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5.1 Strategier för användning av relativt gehör 

Vad kännetecknar fungerande strategier vid användning av relativt gehör? Alla strategier som 
kommit fram under intervjuerna får anses som i viss mån fungerande eftersom de hjälpte 
informanterna att lösa gehörsuppgiften. Det är också värt att notera att flera informanter 
använde samma strategier vilket styrker att det inte bara var slumpmässigt valda 
tillvägagångssätt. Till exempel använde både basisten och gitarristen en strategi som de 
nämnde att de jobbat med innan som var att sjunga en kromatisk rörelse i basgången mellan 
steg V och VI för att bekräfta avståndet.  

En strategi som nämndes hos flera av informanterna är att relatera en känd låt till ett intervall, 
något som även presenteras i både Emmoth och Utsi (2012) och Johansson (2013). I 
trummisens fall blev det oturligt och det är inte omöjligt att trummisen bara råkade säga fel låt 
eftersom denne hade svarat korrekt på uppgiften. 

Informanterna i Johanssons (2013) studie gjorde likt min undersökning uppgiften enskilt 
vilket gjorde att de kunde använda sin sångröst som hjälpmedel. På det sättet behövde de inte 
använda sitt inre hörande i samma utsträckning som Emmoth och Utsis (2012) informanter 
som utförde uppgiften individuellt men i samma rum som resten av informanterna. I min 
mening är det problematiskt att göra gehörstester under sådana förhållanden. Ett sådant 
tillfälle kan se ut ungefär såhär: En melodi spelas upp tre gånger och därefter ska den noteras. 
Det är för många en stressig situation som kan innebära blockeringar inför uppgiften. När 
flera sitter i rummet är det inte möjligt att sjunga eftersom det skulle störa resten av gruppen, 
och där försvinner ett värdefullt hjälpmedel. Studenten ges inte bästa möjliga förutsättningar 
för att klara av uppgiften. Både Jaquez-Dalcroze (1898) och Rostvall och West (1998) nämner 
vikten av att eleven måste ges tid att lära sig strategier innan nästa svårighetsgrad presenteras. 

Det var en blandning av olika hjälpmedel baserade på tidigare tillägnade kunskaper som 
skapade informanternas strategier. De hade en del gemensamma nämnare, till exempel i sina 
val av noteringsmetoder. Informanterna använde till stor del samma hjälpmedel för att lösa 
uppgiften, men deras tillvägagångssätt skilde sig något åt. Om detta beror på deras olika 
huvudinstrument eller deras kunskaper inom gehör är svårt att säga, men det som går att säga 
är att det syntes några skillnader mellan olika instrumentalisters tillvägagångssätt. Den största 
skillnaden syntes mellan trummisen och de andra vilka har ett tonalt klingande 
huvudinstrument. Trummisen var till exempel den enda som nämnde att den aktivt valde bort 
att tänka ackord i uppgiften. Även om det inte ingick i uppgiften att ta ut ackorden nämndes 
ändå ackord i de andras intervjuer som något de använt sig av för att relatera meloditoner till. 
Trummisen var också den enda som inte hade ett instrument som inre visuell referens utan såg 
tonplatssiffror på en rad framför sig. Däremot använde trummisen, pianisten och basisten 
även sitt kinestetiska och taktila minne som hjälpmedel. Trummisen och pianisten nämnde att 
de höll handen i ett grepp på bordet för att få en känsla av hur det skulle vara att spela på ett 
piano. Basisten nämnde att den kunde känna känslan av hur det är att ta ett grepp på elbasen. 
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Faktum att informanterna kunde använda sig av minnesteknikerna nedtecknade av Lilliestam 
(1995) tyder på att deras instrumentkunskaper var till stor hjälp vid gehörsuppgiften.  
 
Det var tydligt att basgången var bekant för informanterna, flera uttryckte att den kändes lätt 
och väntad i sin rörelse. Det handlar om igenkänning, som flera av informanterna nämnde så 
har de spelat och lyssnat på så många basgångar med liknande rörelser att den kunskapen 
upplevs som starkt bekant. Att koppla flera minnesmetoder till den praktiska kunskapen 
befäster kunskapen djupare (Ginsborg, 2004). 

Nyström (1996) nämner användandet av tonplatser som ett pedagogiskt verktyg som funnits 
länge och det syntes även i informanternas sätt att notera melodier. Dock hade det varit 
intressant att se vilket sätt informanterna hade valt att notera om det inte nämndes i 
instruktionerna (se bilaga 1) att tonplatser och steganalys är två sätt att notera relativt. En 
gissning är att några hade noterat den i en påhittad tonart, förmodligen C-dur.   

5.2 Hur relativt är C-dur? 

Eftersom undersökningen var utformad för att studera det relativa gehöret krävde studien 
informanter som inte hade absolut gehör. Ett fascinerande resultat var att fyra av fem 
informanter automatiskt hade tänkt i en påhittad tonart. Gitarristen tänkte först i D-dur men 
ändrade sig till att tänka i C-dur, vilket var tonarten som vokalisten, pianisten och basisten 
också tänkte i. Anledningen till varför informanterna valde att tänka låten i C-dur var dels att 
det var den första tonarten de kom att tänka på och att den upplevdes lätt att tänka i. 
Förmodligen är det även kopplat till att de hade tonalt klingande instrument som visuella 
referenser vilket enligt Ginsborg (2004) och Lilliestam (1995) är goda hjälpmedel för att 
minnas. I min mening bottnar det kanske också i musikteorilärares tendens att alltid skriva 
exempel i C-dur och för att slippa blanda in de svarta tangenterna på pianot. Här är det min 
uppgift som blivande lärare i musikteori att inte falla för frestelsen att skriva alla exempel i C-
dur, om jag nu kritiserar det jag själv upplevt som vanligt hos musikteorilärare.  

Men hur relativt är C-dur egentligen? Informanterna tänkte i en tonart men noterade den 
relativt, är det då relativt? Den enda som kanske faktiskt kan tänka helt relativt är trummisen 
som nämnde att denne inte har ett instrument som visuell referens utan en linje med 
tonplatser. Resten av informanterna är så pass inskolade på att spela och tänka i tonarter att de 
automatiskt greppar efter en påhittad tonart för att ha något bekant att förhålla sig till.  
 

Trummisen: […] annars gör man ju alltid diktat på notstreck och det var ju skönt att inte göra det och 
tänka att gehör faktiskt är nåt mer liksom abstrakt också och att man kan ha andra metoder för det, det 
tror jag är viktigt att få med. 
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5.3 Varför tänka relativt? 
Det finns fördelar med att tänka relativt både för pedagoger och musiker. Som Rostvall och 
West (1998) nämner angående skapandet av kognitiva och motoriska scheman krävs dels 
praktiskt utövande men också att schemabildningen får ta tid innan nästa schemabildning tar 
vid. Vid musikutövande skapas flera komplexa scheman. För att närma sig musikteori och få 
en förståelse för helheten, strukturer och mönster finns det pedagogiska verktyg som 
tonplatser och steganalys (Nyström, 1996). Steganalys är ett effektivt sätt att se mönster i hur 
musik är skrivet. Till exempel är en vanlig ackordföljd skrivet i steganalys: I – VIm – IV – V. 
Skulle det skrivas i faktiska tonarter skulle det se ut såhär: i D-dur skulle det vara D – Bm – G 
– A, i F-dur F – Dm – Bb – C. Att istället veta om stegbeteckningarna och sedan kunna 
applicera dem på vilken tonart som helst är ett väldigt användbart verktyg. För till exempel en 
frilansande jazzmusiker som ofta spelar i sammanhang där det inte nödvändigtvis repas i 
förväg och där musikern förväntas kunna transponera, alltså byta tonart på plats är steganalys 
ett väldigt effektivt hjälpmedel.  
 
Att kunna planka utan instrument är också ett effektivt verktyg för musiker då det kan göras 
var som helst, i hissen eller i kollektivtrafiken. Även det motsatta är en kompetens som är 
mycket användbar. Att skapa en melodi i huvudet och kunna återskapa den på ett instrument 
är en stor del av att improvisera och komponera.  

Det var flera informanter som uttryckte att de aldrig hade reflekterat över sina gehörsstrategier 
utan att de bara fanns där på grund av flera år av studier i musikteori och gehör. I resultatet 
blir det tydligt att informanterna använder sina praktiska instrumentkunskaper som 
hjälpmedel för att lösa uppgiften. Undervisning i musikteori berör alla Nordenstams (1984) 
olika aspekter av kunskap och är beroende av varandra. Bohlin (2009) menar att ett hantverk 
aldrig kan läras enbart med teoretiska instruktioner utan måste kombineras med praktiskt 
utförande för att kunna tillgodoses. Min studie tyder på värdet av att det praktiska 
musicerandet tas in i teoriundervisningen. Informanterna använde sig av instrument som 
visuella, taktila och kinestetiska referenser och använde rösten för att orientera sig i 
melodierna. Det är viktigt att läraren förstår att alla elever inte lär sig på samma sätt, därför 
blir det nödvändigt att variera undervisningen med praktiska och teoretiska uppgifter och att 
göra eleverna uppmärksamma på de olika minnesteknikerna nedtecknade av Lilliestam 
(1995). Detta för att bredda vyerna för hur kunskap kan tas in och tillgodoses och även för att 
kunna individanpassa för olika elevers behov.  

5.4 Vidare forskning 

Kan gehör anses vara viktigare för olika instrumentalister? Intonationsinstrument som sång, 
stråk, brass behöver öva upp sitt tonhöjdsgehör för att det ens ska låta skapligt, skiljer sig 
deras gehörskunskaper från de med redan stämda instrument?  
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I min studie valdes informanter med olika huvudinstrument i syfte att få spridning i hur de 
använde sitt gehör. Dock hamnade fokus mer på allmänna strategier än på vad som just 
kännetecknade en specifik instrumentalists strategi. En studie som vill komma åt hur eller om 
en instrumentgrupp har strategier som är specifika för deras instrument eller genre skulle vara 
intressant att ta del av. För att nå någon slags validitet skulle det behöva göras på en stor 
grupp i en kvantitativ studie.   
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Bilaga 1 

Gehörsuppgift  
 
Hej! Vad roligt att du kan tänka dig att delta i min undersökning. Mitt fokus är att studera hur 
olika individer använder sitt relativa gehör. Vid användning av relativt gehör är inte tonart 
relevant, det är snarare förhållandena mellan tonerna som är intressant och hjälper oss att 
avgöra vilken funktion tonerna har. Till exempel är funktions- och steganalys ett sätt att se på 
ackordföljder ur ett relativt perspektiv och solmisation (do-re-mi) samt tonplatssiffror ett sätt 
att se på melodier relativt. 
 
Nu till uppgiften! Under 45 minuter kommer du att få göra en gehörsuppgift med fokus på 
relativt gehör. För att vara helt oberoende av tonart är det viktigt att denna uppgift sker helt 
utan några utomkroppsliga instrument eller hjälpmedel (stämapparat, piano-app osv). Du 
kommer att ha papper, penna, din kropp och din röst att jobba med. Du får alltså inte använda 
något hjälpmedel för att lösa uppgiften, då faller hela idén med mitt arbete. Det är mycket mer 
intressant och värdefullt för mig att höra varför det var svårt att lösa uppgiften än att du har 
”fuskat” dig igenom uppgiften.  
 
Programmet Amazing Slow Downer kommer att finnas tillgängligt för att sakta ner låten. 
 
Efter uppgiften kommer du att få utvärdera din upplevelse och berätta om dina metoder i 
intervju på ca 20 minuter i rummet bredvid, sal 1C314. 
 
Börja med exempel 1, hinner du kan du fortsätta på 2 och sen 3. Det finns inget värde i att 
stressa sig igenom alla uppgifter, ta din tid och gör det du hinner på den angivna tiden.  
 
Rytmen är inte viktig i den här studien, lägg inte tid på den. 
 

 
Låt: On Melancholy Hill - Gorillaz (Plastic Beach 2010) 
 
1. Bastoner 
Planka bastonerna 0:00-0:20. Skriv ned dem på något sätt som passar dig.  
 
2. Synthslinga 
Planka synthslingan 0:20-0:40. Skriv ned den på något sätt som passar dig.  
 
3. Sångmelodi 
Planka sångmelodin 0:40-0:58. Skriv ned den på något sätt som passar dig.   
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Pianisten
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Basisten


