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Sammanfattning
I detta arbete har undersökts hur musiker ser på nyttan av ackordgehör. Genom
intervjuer har frågor om ackordgehör ställts för att få reda på varför, var och när de
haft anledning att använda sitt ackordgehör eller varför de inte behövt använda det.
I arbetet har också ett fokus legat på att ta reda på vart och hur de har lärt sig. Det
har framkommit att goda motivationsfaktorer för ackordgehörsanvändande kan
vara en vilja att spela låtar som inte finns noterade eller att öva inför gehörsprov.
Arbetet har också visat på att nyttan av ackordgehör är stor även om en del musiker
klarar sig utan i många situationer. Goda miljöer att öva upp sitt ackordgehör är i
hemmiljö, ensemble och andra musiklektioner där man praktiskt använder gehöret.
Det viktiga är att den lärande ger det tid då det behövs mycket repetition för att bli
säker i lyssnandet.
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1. Bakgrund
Att kunna sätta ackord till melodier på gehör har för mig sedan ung ålder varit en
viktig och stimulerande sysselsättning. Mitt första möte med en instrumentlärare
var när jag var tio år och började spela klarinett i kommunala musikskolan. Där var
aldrig harmonier centrala utan fokus lades på notläsning och interpretation av en
notbild. Min syster som spelade piano på samma skola lärde mig lite av det hon lärt
sig och det var genom hennes pianoböcker jag kom i kontakt med ackord. Jag
tyckte att en treklang lät häftigt.
Min morbror var en enastående dragspelare. Han spelade mycket gammeldans och
dansband och det mesta spelades på gehör. Under högtider som till exempel
julfirande var musiken central och min morbror ackompanjerade många olika låtar
på gehör. Det fanns också tillfällen då någon ville sjunga en sång som han inte hört
tidigare. Då bad han personen sjunga lite på den och minuten efter så
ackompanjerade han som om de hade övat tillsammans. Detta inspirerade mig att
försöka lära mig göra likadant.
För att kunna spela ackord började jag spela mer och mer piano och lyssnade på all
musik jag kunde komma över för att se om jag kunde ta ut vilka ackord musiken
innehöll. Jag märkte att det faktiskt gick att ta ut ackorden bland annat genom att
lyssna på basgångarna. Jag började även upptäcka att det var tre ackord i varje
tonart som återkom ofta. Vad tonarter var fick jag lära mig genom mina
klarinettlektioner där det mer handlade om fasta förtecken i en notbild. Tonarter
återkom även när min morbror spelade tillsammans med andra då de innan en låt
kunde säga ”vi tar den i Assar” för att spela i Ass-dur. Då min klarinettlärare aldrig
pratade om ackord frågade jag min träslöjdslärare som spelade gitarr, vilka ackord
som kan tillhöra en tonart och lyckades då utöka mitt kunnande med några
sekundära dominanter.
Under min gymnasietid hade jag en pianolärare som tyckte att gehöret var viktigt.
Jag fick då i uppdrag att planka1 låtar som jag fick på skiva som jag sedan skulle
spela upp på lektionerna. Detta är ju ett arbetssätt som kräver mycket eget
hemarbete men jag upplevde det som väldigt viktigt för mig. Efter gymnasiet på
folkhögskola har jag fått spela många låtar efter ackordanalys. Men fram till att jag
började på musikhögskolan kan jag inte minnas att någon instrumentlärare förutom
läraren i gymnasiet talat om eller på något vis försökt få mig att praktisera mitt
ackordgehör.
Jag har sett många exempel på musiker som spelar låt efter låt genom att titta på ett
papper och spela de ackord eller noter som står utan att reflektera och lyssna. Jag
tror att det sättet att spela på inte ger någon fördjupad insikt om vad som egentligen
händer i låten och hur det låter. Kanske hör musiker att det blir fel men det rättas
ofta till genom att ta sig en extra titt på papperet, inte genom att lyssna och justera
efter gehöret. Men vad händer när den musikant som har spelat på det här viset helt
plötsligt får för sig att komponera, improvisera eller spela på gehör. Komponera
går att göra utifrån teoretiska modeller eller genom att lyssna sig fram. Men jag
menar att det är till väldigt stor fördel att kunna kombinera teorin med det praktiska
gehöret för att få fram ett tillfredsställande resultat.
1

Ta reda på hur en låt går på gehör.
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I ett examensarbete (Holmberg, 2013) så nämner en klassisk pianolärare i en
intervju att ”det finns många nischade klassiska pianister som läser noter men inte
ser de stora sammanhangen” på tal om harmoniska perspektiv. Han kallar dessa
pianister för ”tråkmånsar”. En annan nämner att ”harmonin är bäraren av den
emotionella dimensionen i musiken.” vilket precis konfirmerar den vikt jag tycker
harmonier har.
I dagens informationssamhälle där det mesta är snabbt tillgängligt på internet
behöver människan inte komma ihåg allt utan kan snabbt googla upp information
som hon behöver få svar på. Likadant är det med ackord till låtar – de finns på
internet. Men allt finns inte på internet. Om man jobbar med att skriva
originalmusik med någon så finns det inte alltid utskrivet vilka ackord som gäller
utan då gäller det att vara lyhörd och snabbt höra vad som händer för att kunna vara
med och påverka. Just i en gruppsituation behöver man vara säker på sin sak för att
det finns oftast inte utrymme för trial and error.
Förförståelsen som forskaren går in med i det här arbetet är att många har byggt
upp sitt ackordgehör genom informellt lärande – alltså lärande utanför skolans
väggar. I arbetet undersöks var och varför man egentligen övar upp sitt
ackordgehör. Det ska också ge insikt i hur musiker kan öva sig och vilka
förkunskaper man behöver för att komma igång. Arbetet undersöker också vad det
är som driver ett intresse för använda ackordgehör – eller är det bara något man får
på vägen genom att spela musik?

2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet med detta arbete är att undersöka faktorer som ligger till grund för lärande
av ackordgehör.
För att precisera ovanstående syfte ställs dessa frågeställningar:
•
•
•
•

Går det att synliggöra situationer där ackordgehör har en viktig roll?
Är harmonilära viktigt för att öva ackordgehör?
Varifrån kommer motivationen att öva upp sitt ackordgehör?
Är det så att vissa miljöer är bättre lämpade att öva upp sitt ackordgehör i
än andra?

3. Tidigare forskning
Inledningsvis i detta kapitel klargörs de centrala begrepp som detta arbete omfattar.
Längre ned följer forskning som ligger nära syftet med arbetet.

3.1 Vad ackordgehör är
Då ackordgehör är ett centralt begrepp i arbetet så kommer här en beskrivning. Till
hjälp i beskrivningen har hjälp tagits ifrån Jansson (2007), Bremberg tillsammans
med Åkerberg (2000) samt Roslund (1995). Alla är eller har varit aktiva som
lektorer på Kungl. musikhögskolan i Stockholm och Malmö musikhögskola.
Ackordgehör är en sammansättning av två ord varav den andra är gehör. Gehör
beskrivs på följande vis i nationalencyklopedin.
Gehör, i musikaliska sammanhang förmågan att uppfatta musik med en sådan
grad av medvetenhet och förståelse att det blir möjligt att på ett stilriktigt sätt
återge och gestalta det hörda. (NE.se, 2013)

Gehör beskrivs i nationalencyklopedin som en förmåga att uppfatta musik som kan
innehålla många element såsom rytm, intervall, melodier, och harmonier. I den
första delen av ordet ackordgehör preciseras det vilken typ av gehör det handlar om
– nämligen ackord. Den vanligaste definitionen på ackord i västvärlden är att se det
som treklanger uppbyggda av staplade terser (Jansson, 2007). Att lyssna på ackord
kan dels beskrivas utifrån att lyssna på vilka toner ett enskilt ackord är uppbyggt
av. Men ackord kan också vara en del av ett harmoniskt flöde (Bremberg &
Åkerberg, 2000).
Ett harmoniskt flöde skapas utifrån att ackord spelas efter varandra och därmed
sätts i relation till varandra. Större delen av all västerländsk och afroamerikansk
musik innehåller toner ur den symmetriska kromatiska skalan vilket gör att vi kan
relatera tonerna i förhållande till varandra (Roslund, 1995). Det är vanligt att man
baserar musik på ett urval av toner från den kromatiska skalan som alltså bildar en
skala eller ett modus. En väldigt vanlig skala är den diatoniska skalan vilken även
kallas för durskalan. Ur durskalans sju toner kan man bygga sju ackord som består
av tersstaplade treklanger. Dessa sju ackord har olika funktioner i förhållande till
varandra och har i harmoniläran bland annat fått benämningar som dominant,
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subdominant och dominant. Dessa återfinns också i molltonarter som är uppbyggda
på en annan skala än durskalan (Bremberg & Åkerberg, 2000; Jansson, 2007).

3.2 Om ackordlyssning
Mycket av den västerländska musiken är uppbyggd av kadenser. Kadenser är
rörelser mellan tonika, subdominant och dominant. Dessa återkommer ofta i musik
baserad på dur och moll och har en stark bindning till varandra. Den mest centrala
förbindelsen är den mellan dominanten som är en durtreklang byggd från skalans
femte steg och tonikan som byggs av treklangen på skalans första steg.
Dominanten har en spänning i sig som gör att den får en riktning mot tonikan som
vi tydligt upplever när vi lyssnar. Musik är ofta uppbyggt av spänning och
avspänning vilket ger musiken en framåtriktning (Bremberg & Åkerberg, 2000;
Jansson, 2007). Detta upplever vi olika mycket beroende på vår förmåga att
överföra spänningarna till vårt eget själsliv (Bremberg & Åkerberg, 2000). De sju
skalenliga ackorden går att komplettera med fler ackord som byggs runtomkring
den rådande skaltonaliteten och kan härledas till den både gehörsmässigt och
teoretiskt (Jansson, 2007). Går det inte att härleda till skalan finns det möjlighet att
höra hur ackord hänger ihop genom att lyssna efter vilka intervall över- och
understämmorna förflyttar sig (Bremberg & Åkerberg, 2000).

3.3 Musikalisk utveckling och attityd till ackord
Små barn som ännu inte har börjat skolan är enligt Bertil Sundin (1995) inte så
intresserade av vilka ackord som spelas till en melodi. De bryr sig inte så mycket
om det är spänningar och avspänningar utan detta formas enligt Sundin i ett senare
skede baserat på erfarenhet, bekantskap med en musikalisk tradition och vad som
anses vara spänningsfyllt och spänningslöst. Vårt sätt att lyssna är alltså enligt
Sundin skapat utifrån dessa parametrar.
Den som har börjat i tidig ålder med ackordspel på ackordinstrument har de bästa
förutsättningarna för att bygga upp ett gott ackordgehör (Bremberg & Åkerberg,
2000). Enligt deras studie är det en lärares uppgift att inte bara undervisa i sitt
respektive instrument utan också att göra eleven uppmärksam på och medveten om
harmoniska sammanhang. De talar också om i sin studie att om inte detta sker få vi
notbundna musiker som inte har en aning om den vertikala dimensionen i musiken.
Detta är enligt dem inte så lätt att åtgärda vid senare stadier (ibid).
Hur man lyckas väl genom att börja tidigt fick vi erfara under Musikpedagog
2000- symposiet vid KMH 1999. Galina Shevchenco presenterade där ”den
ryska klassiska pianoskolan” som grundar sig på improvisation och praktisk
harmonilära. Här börjar man redan i 6-7-årsåldern med olika typer av
övningar. Barnen får lära sig att vid pianot bygga dur- och molltreklanger
uppåt och nedåt i olika lägen, spela dominantseptimackord med upplösning
samt fullständiga helkadenser. Materialet utvidgas efter hand till att omfatta
rundgångar, kvintgångar, utvikningar och blues. Samtidigt som man spelar
härmar man, sjunger ackordbrytningar och transponerar och improviserar.
Därigenom övas även känslan för olika stilar. Parallellt med detta spelas
musikstycken som innehåller samma material. Verken analyseras, memoreras
och transponeras. Ackordlyssning tränas redan i förskoleåldern då barnen
redovisar ackord, som förespelas på piano, genom att hålla upp lappar märkta
T, S, D, II, III och VI. (Bremberg & Åkerberg, 2000)

Att det är möjligt att tidigt utveckla sitt ackordgehör framgår ju tydligt här. Detta är
viktigt för det här arbetet då Bremberg och Åkerberg (ibid) menar att det är en god
idé att börja lyssna på ackord tidigt för att få ett gott gehör.
Bindberg (2008) har undersökt attityder till musikteorins roll och status i
gymnasieskola och i den kan man se att det finns ett många olika attityder till
harmonier. Här är ett utdrag av en intervju med en musikteorilärare.
De som gillar hip-hop och sådant, de är ju inte så himlans intresserade av det
teoretiska och hitta ackord. Det är många som inte ens tycker att det är något
snyggt med en massa harmonier. När jag började här höll jag på mer med
ackord och fick folk som frös lite på elvaackord och trettonackord och tyckte
liksom att det var snyggt. Och nu är det mer som att de tycker att det är
onödigt och kanske inte ens är något bra. De tycker att det låter gammeldags.
’Det låter så åttiotal’. [...] Många av dem håller på med så himla enkel musik,
så jag är inte alls säker på att de skulle ha sådan himla nytta av det. Håller de
på med hårdrock och lite sådana saker så behöver man ju inte kunna så
mycket sådant där, då är det ju mest effekter och snabbhet och häftig ton som
gäller, och även hur man ser ut och lite attityd och sådana saker. Men de som
är mer intresserade av annan musik, komposition och sådant, och vill göra
låtar, de skulle ha fruktansvärt mycket användning av att förstå att de är
hjälpta av det. (Bindberg, 2008)

Att bli bättre på att lyssna på ackord är alltså inte någon hög prioritet för en stor
grupp musikanter. Detta trots att de utövar stilar som hip-hop och hårdrock som
kommer ifrån gehörstraditionen. Att som lärare lära ut något som elever inte är
intresserade av kan ses som en indifferens (Holgersson, 2011). Eleverna har i de
här fallen en egen agenda och ser det som läraren försöker arbeta tillsammans med
dem som irrelevant. Som lärare går det att förhålla sig till detta på olika sätt.
Läraren kan se det som sin plikt att bredda elevens kunskapsområde utanför de som
eleven säger sig vara intresserad av. Läraren kan också välja anpassa sig efter
eleven då självbestämmandet kan ha en viktig roll för elever motivation (Karlsson,
2002).
I ackordlyssningprojektet (Bremberg & Åkerberg, 2000) gjordes kvantitativa
mätningar av musikhögskolestudenters ackordgehör och då såg de följande
tendenser:
Den som har svårast för ackordgehör

•
•
•
•
•

•

är kvinna
är sångare eller melodiinstrumentalist
har inte ägnat sig åt gehörsspel på ackordinstrument
har inte uppmärksammats på ackord av sina tidigare lärare
har mindre än 3 poäng vid antagningsproven i gehör och satslära
är antagen till klassiska musikerprogrammet.

Den som har gott ackordgehör

•
•
•
•

•

är man
har ackordinstrument som huvudinstrument
har uppmärksammats på ackord i förutbildningarna
har nära 10 poäng, eller mer, i antagningsproven i gehör och satslära
är antagen vid musiklärarprogrammet eller instrument- och
ensemblelärarprogrammet på något ackordinstrument.

För det här arbetet är de här punkterna viktiga för att de exemplifierar och
sammanfattar på ett kort och kärnfullt sätt tendenser som finns beroende på olika
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kön, instrumentgrupper, lärandefokus och genréinrikning. Givetvis finns det gott
om undantag vilket Bremberg och Åkerberg även menar.

3.4 Gehörspedagogik
Då arbetet har ett fokus på att se på faktorer som ligger till grund för lärande av
ackordgehör handlar detta kapitel om vilken pedagogik som kan vara lämplig för
att lära ut ackordgehör.
Individuella lektioner kan enligt Lilliestam (1995) med fördel användas för att
bygga upp en egen personlig skicklighet på ett instrument, men i övrigt bör man
enligt Lilliestams råd koncentrera sig på att arbeta i kollektiva former som liknar de
ett rockband vanligen gör för att öva sitt gehörsspel. Lilliestam anser att
rockpedagogik inom studieförbund är en god miljö för att öva sitt gehörsspel då det
finns möjlighet till att ha långa lektions- och repetitionspass. Bremberg och
Åkerberg (2000) poängterar vikten av kontinuitet vid inlärning. Att spela mellan
lektionerna ser de som en faktor för att göra framsteg. De menar också att varje
instrumentlektion bör innehålla något gehörsspel eller improvisationsmoment. De
tycker också det är en god idé att analysera harmoniken i repertoaren som spelas på
de individuella lektionerna och göra övningar av olika slag som övar ackordgehöret
såsom transponering, att spela kadenser och rundgångar.
Lärande av gehörsmusik kan vara en mycket individuellt utformad verksamhet som
ofta bedrivs i ett kollektivt sammanhang (Lilliestam, 1995). Lilliestam menar att
gehörspedagogik inte bör utgå från noter utan man bör snarare tänka utifrån
auditiva, visuella motoriska eller verbala sätt att lära sig musik. Man bör alltså
snarare utgå ifrån instruments fysiska tonplatser för att minnas. Emile JaquesDalcroze (1997) anser även han att noter inte bör vara centralt och förespråkar
dessutom att harmonierna ska förankras i kroppen genom rörelse då kroppen enligt
honom måste betraktas som ett musikinstrument.
Att utföra plankningsövningar är enligt Lilliestam (1995) en god grund för att
elever ska lära sig känna igen hur olika beståndsdelar i musiken som till exempel
ackord och skalor låter. Om man inte plankar utan får låtar presenterade genom en
notbild kan det gå såhär:
Det finns exempel där man på musikhögskolan och även inom andra
skolformer lär ut s.k. brukspiano eller bruksgitarr (ackordspel) på ett sådant
sätt att man ser varje låt som en unik skapelse, istället för att lära ut och lära
studenter känna igen de melodiska, rytmiska harmoniska formler som låten
bygger på. (Lilliestam, 1995, s. 238).

De teoretiska sambanden diskuteras alltså inte vilket gör att musikstudenten inte
ser hela bilden av vad musiken är uppbyggd av. Det finns även musiklärarstudenter
som efter genomgången utbildning fått ta privatlektioner för att lära sig spela på
gehör och transponera låtar mellan olika tonarter (ibid). Detta är intressant för detta
arbete då det tydligt visar att det finns situationer då det helt plötsligt är en absolut
nödvändighet att ha ett tränat ackordgehör. I en ofta tidsbegränsad kurs i bruksspel
är det många moment som ska hinnas med. Gehörsspel, ackordspel och att
ackompanjera i olika stilar är de viktigaste. Enligt ovanstående exempel får
gehörsspelet ofta stå tillbaka för ackordspel efter en ackordanalys. I sin artikel om
populärmusik förespråkar Björnberg (1993) att tonvikten ska läggas på att utveckla
en grundläggande stilkänsla snarare än att lära in en rad låtar, även om det senare
också är viktigt – man måste också ha en repetoarkännedom.

3.5 Ackordgehörsmetodik för melodiska instrument
För de som spelar ett melodiinstrument som inte har möjlighet att spela
ackordklanger själv finns det andra möjligheter. Johansson och Toftgård (2006) har
i sitt examensarbete intervjuat instrumentalpedagoger och lärare i teori och då fått
reda på att det är viktigt att veta sin funktion i ackorden när man spelar i ensembler
och att det är viktigt för att känna musikens struktur och form. En blåslärare säger
följande i en intervju om ackordgehör på instrumentallektioner:
När man väl gör det, är det viktigt att man håller på med det mycket varje
lektion. Därför att man kommer in i det här. Och det är viktigt att man blir
trygg när man gör det. Att eleven har lärarens förtroende. (Johansson &
Toftgård, 2006, s. 19)

För det här arbetet är detta intressant då läraren menar att det är viktigt att känna
trygghet och ha kontinuitet i ackordgehörsövningarna för att komma in i det.
En stråkinstrumentlärare svarar i en annan lärarintervju (ibid) att hon kan tänka sig
att dela upp undervisningen så att man träffar eleverna vid flera tillfällen i veckan,
en gång enskilt, en gång i teorigrupp, en gång med kammarmusik, i orkester osv.
Hon tycker även solmisation2 är jättebra för att få en känsla för vart tonerna leder.
En annan lärare i flöjt säger sig inte jobba så mycket med ackord, utan att det mest
är med elever som själva är intresserade, som spelar piano eller gitarr och kanske
komponerar musik. Läraren låter lite äldre elever planka låtar och då skriva ner
både melodi och ackord. Det finns alltså många sätt att jobba på.
Johansson och Toftgård (2006) menar att repetition spelar en större roll vid
inlärning av musikaliska begrepp i gehörssammanhang. I deras uppsats gör de ett
projekt där de låter elever spela i ensemble och då genom att spela ackord som ritas
upp som hus. Husen delas upp i tre våningar som motsvarar de tre tonerna som
treklangerna är uppbygga av. Det finns tre olika hus som motsvarar tonika,
subdominant och dominant. Tonerna delas upp i ensemblen som sedan bildar
ackord. När ensemblen har förstått vad övningen går ut på och spelat igenom husen
tillsammans många gånger transponerar de sedan övningen till en ny tonart. De
reflekterar samtidigt tillsammans med eleverna kring de spänningar som uppstår
när de till exempel spelar dominanten.

3.6 Musikers motivation
Då det här arbetet bland annat har ett fokus på att ta reda på vad det är som
motiverar musiker att utöka sitt kunnande inom olika områden, och då speciellt i
det här fallet ackordgehör, finns i detta kapitel en sammanfattning av en liten del av
den forskning som finns om detta.
Karlsson (2002) tar upp motivation bland gymnasieelever på estetiska programmet
säger hon sig se fyra faktorer som mot förklarar elevernas studieresultat. De är
elevernas aktivitetsnivå och arbetsinsats under studietiden på gymnasiet,
musikaktiviteter på fritiden före och under gymnasietiden, elevernas val och
framtidsplaner samt attityder till musikutbildningen. Det är alltså många faktorer
2

Solmisation innebär att man ger tonerna i en skala egna stavelser som till exempel do, re,
mi för de tre första tonerna i en durskala. Man kan även använda olika handtecken för olika
toner.
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som spelar in. Enligt Karlsson så är den allra viktigaste faktorn elevernas
aktivitetsnivå och arbetsinsats under studietiden på gymnasiet. En annan faktor
som är viktig för att höja motivationsgraden hos musikelever är att låta dem vara
med och bestämma och utforma hur deras utbildning ska vara. Då arbetar de mer
och höjer därmed sin kompetens (ibid).
De elever som har ett bemästrandemål – det vill säga de som vill förvärva nya
kunskaper och färdigheter för att utöka sin kompetens inom sitt område förklarar
ofta sina framgångar med faktorer som arbetsinsats, studieteknik och förmåga. De
är också mer ambitiösa och har ägnat mer tid åt musik i jämförelse med de som har
ett uppvisningsmål som istället fokuserar på yttre omständigheter som vad andra
tycker och vilka betyg de får (Karlsson, 2002).
Jaques-Dalcroze (1997) är skapare av dalcrozerytmiken som är en musikpedagogik
som bygger på den koppling som finns mellan musik och kroppslig rörelse.
Dalcroze arbetade som lärare i harmonilära under slutet av 1800-talet och tränade
då sina yngsta elevers gehör och konstaterade att deras lyssnarförmåga utvecklades
snabbt. Detta på grund av att varje ny förnimmelse fängslade barnen och gjorde
dem glada och nyfikna. Det ökade alltså på deras vilja och motivation att lära sig
mer. Hjärnan har nämligen en förkärlek för nyheter, överraskningar och stora
kontraster (Jensen, 1997 refererad i Bremberg & Åkerberg, 2000). Detta anser
Bremberg och Åkerberg att lärare och lärande bör utnyttja för att locka fram
nyfikenhet och intresse.
Bremberg och Åkerberg (2000) talar i sitt ackordlyssningsprojekt om hur viktigt
det är att involvera känslor och attityder vid utlärning:
All inlärning involverar hela kroppen, våra känslor och attityder. Ju bättre vi
kan koppla samman sinne, känsla och kropp desto effektivare blir
inlärningen. Det som ska läras in måste ha relevans, relatera till något som
den lärande redan har en viss information om. Ju större relevans, desto större
blir betydelsen. Känslor aktiverar många områden i hjärnan, bl.a. utlöses
kemikalier som sorterar upplevelsen som betydelsefull och viktig. Det
innebär inte att man nödvändigtvis måste förstå det hela, upplevelsen är ändå
meningsfull. (Bremberg & Åkerberg, 2000, s. 44)

Den som ska lära sig något måste alltså känna att det är meningsfullt och relevant
för. Detta är viktig information för det här arbetet då det både belyser en
motivationsfaktor och en pedogogisk vinkling – det måste relatera till något som
den lärande redan känner till.

4. Metod
I detta kapitel redogörs det för vilka metodval som gjorts. Här tas också etiska
frågor upp samt en bakgrund till urvalet av informanter. Det redogörs också för
vilken typ av analys av datan jag sammanställt utifrån vad intervjupersonerna –
informanterna sagt.

4.1 Metodval
Intresset som ligger till grund för detta arbete är att få en beskrivning av hur andra
musiker har upplevt sin bildningsbana. Därför blev kvalitativa intervjuer som
metod ett naturligt val. Anledningen till att det blev en kvalitativ studie framför en

kvantitativ studie är att det inte går att förstå människors handlingar, känslor och
berättelser genom att endast låta dem fylla i en enkät (Kvale, 1997; Trost, 2010).
I arbetet har djupintervjuer genomförts med tre informanter. Frågorna som ställdes
var enkla och raka men de resulterade i komplexa och innehållsrika svar. Detta
brukar i forskningssammanhang kallas för kvalitativ forskning (Trost, 2010).
Intervjuerna har varit strukturerade i det avseende att de har handlat om ett och
samma område. Intervjuerna har däremot inte varit standardiserade i så hög grad.
Med standardisering menar man till vilken grad frågorna är desamma för alla
informanter (ibid). Informanter har alltså till viss del styrt i vilken ordning frågorna
ställs och följdfrågorna har anpassats därefter för att få mer uttömmande svar eller
för att leda in informanterna tillbaka till forskningsområdet. Vid intervjutillfällena
användes ett papper med intervjufrågor som hjälp för att se till att alla frågor blev
besvarade. Detta finns bifogat i kapitel 8. Informanterna blev även i slutet av
intervjun blivit tillfrågade om de hade något mer att tillägga i ämnet som inte
uppkommit i intervjun – detta för att få fram andra tankegångar som inte fått
utrymme tidigare i intervjun (Kvale, 1997).
Den första intervjun som gjordes betraktades först som en övningsintervju. Detta
för att forskaren var ovan vid intervjusituationen. Intervjun gjordes med en musiker
som forskaren kände väl. Detta var vid intervjutillfället något som informanten
visste om. I intervjun fanns inga förutfattningar utan den var helt neutral i frågorna.
Intervjun föll väl ut och togs med som en intervju likvärdig de andra. Trost (2010)
menar att man mycket väl kan använda data från en väl utförd övningsintervju.
Av ett flertal anledningar spelades intervjuerna in på dator. Detta gav möjlighetatt
lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger. Det gav också möjlighet att
transkribera hela intervjuerna för att sedan noggrant kunna analysera vad som sagts
(Kvale, 1997; Trost, 2010).

4.2 Etik
Före varje intervju har information utgått till informanterna om att deras namn inte
kommer att publiceras i arbetet utan endast en kortare beskrivning av deras
musikaliska bakgrund. Detta enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet,
2002). Eftersom det här till viss del handlar om personhistoriska studier så är det
svårt att undvika att uppgifter av privat natur ingår i bakgrundsbeskrivningarna.
Detta har i arbetet så långt som möjligt undvikits genom att beskriva personerna
väldigt generellt utan att ange vilka skolor eller arbetsplatser de har varit
verksamma på.
Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) ska forskaren informera berörda
om den aktuella forskningens syfte. Iinformanterna har blivit införstådda med att
deras deltagande är frivilligt och vad syftet med deras deltagande är i förväg. Det
finns ett samtyckeskrav (ibid) som säger att den som medverkar i en undersökning
själva får bestämma på vilka villkor och hur länge de ska delta. Informanterna
informerades även om ungefär hur lång tid intervjun skulle ta så att de fick
möjlighet att ta ställning till om de kunde avvara den tiden. Tidsuppgifterna
baserades på tidsuppgifterna från den första övningsintervjun som gjordes.

4.3 Urval
I urvalet av informanter för intervju har musiker med olika kön, huvudinstrument
och musikalisk inriktning tillfrågats. Det har varit ett aktivt val av musiker som har
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gått flera musikskolor för att se vilken inverkan skolorna haft på deras lärande. Av
praktiska skäl är musikerna verksamma i Stockholmsregionen. Tanken var från
början att ha fyra informanter men den fjärde som tillfrågades fick förhinder att
delta på grund av tidsbrist. Men ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda
än ett flertal mindre väl utförda (Trost, 2010).

4.4 Informanter
Alla intervjuer gjordes på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm mellan den 9:e och
29:e oktober 2013. De gjordes i tysta övningsrum för att undvika yttre störningar i
största mån (Trost, 2010).
Den första informanten som i arbetet kallas ”sångerskan” är en kvinnlig sångerska
som även spelar piano och gitarr. Hon började ta lektioner i klassiskt piano vid nio
års ålder och gick i musikklass i grundskolan. Hon är självlärd på gitarr och har
spelat och sjungit i olika band sedan tolv års ålder. Hon har även gått folkhögskola
och studerar nu på musikhögskola med jazzinriktning. Hon är aktiv som artist och
musiker i många olika sammanhang och genrer och anser sig ha ett bra
ackordgehör. Intervjun med sångerskan varade i 34 minuter.
Den andra informanten – ”trumpetaren”, är en manlig trumpetare som spelar lite
gitarr. Han har spelat trumpet i kulturskola och efter det arbetat som trumpetare tre
år. Nu går han musikhögskola med klassisk inriktning. Han är självlärd på gitarr
men har aldrig spelat ackord på gehör. Han är nu aktiv som musiker i många
sammanhang och säger sig inte ha jättemycket erfarenhet av ackordlyssning.
Intervjun med trumpetaren varade i 18 minuter.
Den tredje informanten som kallas ”gitarristen” i arbetet är en manlig gitarrist som
även spelar mandolin, dobro, trummor, piano och bas. Han började spela trummor
på kulturskolan vid en ålder av nio efter att ha spelat två år blockflöjt. När han var
tio år började han spela gitarr i rockgrupp genom något studieförbund och tog
senare privatlektioner i gitarr. Han har gått estetiskt gymnasium och senare
folkhögskola och är nu aktiv som musiker i olika sammanhang. Han anser sig ha
bra ackordgehör. Intervjun med gitarristen varade i 52 minuter.

4.5. Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet
Att göra en allmän generalisering utifrån de tre intervjuerna går inte. Däremot
skulle en analytisk generalisering vara möjlig. Det innebär att man kan få
vägledning ifrån resultaten i arbetet i andra liknande situationer (Kvale, 1997).
Men för att göra detta måste man göra en analys för att se vilka likheter och
skillnader det finns mellan de båda situationerna.
När det gäller validiteten i arbetet så har rätt sak undersökts som arbetet syftar till.
De grundläggande forskningsfrågorna i arbetet har varit ledande i intervjuerna och
därmed styrt informanterna att ge svar som stärker validiteten i arbetet. Däremot
har inte forskningsfrågorna ställts rakt ut till informanterna utan frågorna har varit
formulerade på annat vis med följdfrågor. Detta gör det sociala samspelet i
intervjusituationen bättre och kan ge djupare svar från informanterna (Kvale, 1997;
Trost, 2010). Detta kan ha gjort att en del av informanternas svar har varit lite sidan
av kärnfrågorna.
Reliabiliteten har påverkats i det avseende att forskaren i arbete inte är så van som
intervjuare. Ibland har följdfrågorna varit av påståendekarraktär då intervjuaren

inte funnit sig så snabbt som önskat för att formulera en fråga utan snarare endast
lett informanterna till att svara ”ja, precis” eller något annat kort efter att forskaren
utryckt sin synvinkel av någon fråga. Men många gånger togs pauser i intervjuerna
för att frågorna verkligen skulle bli ställda på ett sätt som inte styrde
informanternas svar (Trost, 2010). Frågeformuläret som användes som
utgångspunkt i intervjuerna finns även bifogat.

4.8 Analysmetod
För att genom analysen hitta de delar av intervjuerna som var relevanta för de olika
forskningsfrågorna har två steg använts. I det första steget noterades i stort vilken
ordning frågorna kom vid intervjutillfällena och gav därför möjlighet att
scrolla/spola till den del i dokumentet/inspelningen där dessa fanns. Efter avslutade
intervjuer gjordes också några minuters reflektion kring den nyss avslutade
intervjun vilket gav en värdefull bakgrund till vidare analys (Kvale, 1997).
I det andra steget i analysen gjordes en transkribering av ljudinspelningarna i en
ordbehandlare. Intervjudatan kunde då letas igenom genom att använda
sökfunktionen i ordbehandlaren. För att göra det enklare att genomföra analysen
och att hitta relevanta ord för forskningsfrågorna skrevs koder i marginalen sidan
om själva intervjutexten. Koderna användes för att kunna överblicka all data de
transkriberade intervjuerna gav. Koderna som skrevs kallas för en substantiv
kodning och är koder som vägleds av innehållet i intervjudatan (Fejes, 2009). De
substantiva koderna i skrevs med en öppen kodning vilket innebär att de
transkriberade intervjuerna noggrant lästes igenom med ett öppet sinne och
undertiden skrevs vilka ord som ofta användes. I kodningen har även skrivits ned
vad som är informanternas main concern – alltså deras huvudsakliga fråga de
tänker på (ibid). Som exempel på detta så kan en informant ha talat om att spela i
skolensemble vilket även är en del av dennes skolning. Vid ett sådant tillfälle
skrevs både ensemble och skolning i marginalen. På vissa ställe användes två koder
då en informant kanske pratade om tonart medan en annan pratade om tonalitet för
samma begrepp. Detta gjordes för att kunna se likheter och göra samma sökningar
hos de olika informanterna. Koderna skrevs med hjälp av hashtags vilket innebär
att man sätter tecknet # framför kodtexten. Det gör koden sökbar i en orbehandlare
utan att själva intervjutexten blandas in i sökningarna.
Genom de två ovanstående metoderna så kunde jag enkelt analysera intervjuerna
och dela upp dem i de kapitel som redovisas i resultatdelen.
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som gjorts. Resultatet är ordnat
efter arbetets forskningsfrågor. Dessa var:
•
•
•
•

Går det att synliggöra situationer där ackordgehör har en viktig roll?
Är harmonilära viktigt för att öva ackordgehör?
Varifrån kommer motivationen att öva upp sitt ackordgehör?
Är det så att vissa miljöer är bättre lämpade att öva upp sitt ackordgehör i
än andra?

Resultatkapitlet har undertitlar som knyter an till dessa frågor. De har fått följande
rubriker:
•
•
•
•

Ackordgehörets roll
Harmonilärans roll
Motivationsfaktorer
Lämpliga miljöer

5.1 Ackordgehörets roll
Intervjuerna inleddes med en inledande fråga kring vad informanterna tänkte kring
ackordgehör när de spontant hör ordet. Sångerskan och gitarristen började snabbt
tala om begreppen tonart och tonalitet. Trumpetaren däremot förknippade istället
ackordgehör med antagningsprovet till musikhögskolan.

5.1.1 Första kontakten med ackordgehör
På frågan om när och hur informanterna först kom i kontakt med just ackordgehör
– alltså lyssnade på ackord fick jag de här svaren:
Sångerskans början till ackordgehörsspel började i en lust att lära sig låtar att spela
med hennes band. Hon beskriver det såhär:
Jag tror att det började med att jag skulle planka låtar till mitt band jag hade
när jag var tonåring – sådär tolv, tretton år. Man började tänka att den och
den låten hade varit kul att spela och började tänka i de banorna. Jag började
upptäcka och pröva mig fram hur vi skulle kunna spela de här låtarna. […]
Jag härmade liksom och sedan hade jag väl någon slags grundgehör så då tog
jag väl ut vad det var för bastoner som passade till – fast jag visste inte att det
var G-dur liksom. (Sångerskan)

Hon såg alltså det som en nödvändighet och självklarhet att själv planka för att
kunna spela den musiken de ville spela i bandet. Då hon aldrig tagit lektioner i
gitarr så provade hon sig fram på egen hand för att hitta bra grepp på gitarren för
att kunna spela så att det lät som det skulle.
För gitarristen är det mer diffust då det inte handlade om ren plankning utan
snarare om att spela blues. Han lärde sig det genom ”någon slags ett, fyra, fem”
som spelades med hjälp av kvintackord – alltså stegbeteckningar i baserat på
skalan. På frågan om han tänkte på hur ackorden lät i förhållande till varandra
svarar han:
Det blev mer bakgrunden till att spela solo. [...] I och för sig där tänkte man
på spänningar. Spänningar och avspänning. Att vissa ackord har en spänning
i sig. [...] Inför ackordbytena då är det spänning. När ackordet byter då är det

avspänning igen. Så att det var väl mer en rytmisk grej, liksom var i låten
eller var i taktstrukturen det fanns avspänning. Ja det kanske kom något
ackord också. (Gitarristen)

Han hade alltså med sig en enkel teoretisk bakgrund bestående av siffror som
beskrev ackordplatserna i tonarten. Och när han spelade kände han av
spänningarna. Om han var säker på vilket ackord som spelades framgår inte utan
det handlade i det skedet mer om spänning och avspänning.
När trumpetaren får frågan om han plankat ackord svarar han ”Inte plankat ackord.
Jag plankar ju blåsstämmor och sådant.”. Han har alltså aldrig hamnat i den sitsen
att det är nödvändigt att planka ackord och därför aldrig gjort det.

5.1.2 Ackordgehörets roll i kreativa sammanhang
Jag frågar gitarristen hur viktigt det är med ackordgehör i kreativa processer och
gitarristen för då ett resonemang om att ackorden tillsammans med melodin är
viktiga för en texts innebörd. Han berättar att genom att höra ackorden så förstår
han texten bättre och vice versa.
Det går inte att skilja på ackord, melodi och text tycker jag. Man kan inte ha
en text och så betyder det en sak och så betyder det samma sak vad man än
sätter för ackord till. Eller vilken melodi man sätter till. Utan man kan ha
världens kliché, som utan musik inte betyder någonting eller i en viss melodi
inte betyder någonting eller med vissa ackord. Och sedan så sätter man
ackord till och sen så blir det något meningsfullt ändå trots att det är en
plattityd, att det är en total klyscha. […] Alltså i termer av vad musiken ger
en för bilder eller känslor eller så. Bara en melodi låter annorlunda beroende
på vilka ackord man har. (Gitarristen)

Han ser alltså på text, melodi och ackord som tre beståndsdelar som alla är viktiga
och kan ge helt olika innebörd till varandra. Han talar om att ackorden kan ge
mening och även ge helt andra känslor till en melodi eller text.

5.1.3 Ackordgehörets roll i sångsammanhang
I intervjun med sångerskan kommer vi in på att sjunga i kör. Hon talar om att det är
viktigt för en kör att alla sångarna i en kör gehörsmässigt tänker på ackorden i
musiken och deras funktion. Det kan enligt henne avgöra om det låter som en
skicklig kör eller inte. För en person som inte har något utvecklat ackordgehör och
därmed inte hör vad som händer ackordsmässigt tror sångerskan att det inte är lika
roligt att sjunga i kör. Hon sätter också ord på hur hon upplever det att höra
ackorden genom att uttrycka sig med uttryck som ”en större värld” och att det är
som ett extra lager. Ett lager med gehör som hon då menar att de som inte har
utvecklat gehör saknar. Hon poängterar samtidigt att det inte handlar om hur bra
musiker eller sångerska man är utan det handlar om ”rymden av hur man uppfattar
musik” som kan saknas av icke gehörstränade musiker och sångerskor. Just i ett
körsammanhang kan sångerskan känna att det är mycket mer för henne än att bara
stå och sjunga sin stämma och inte lyssna på ackorden.
Det är inte bara upplevelsen av ackorden vid körsång som är viktig enligt
sångerskan. Ackordgehöret är också ett verktyg för att lära in stämmor. Hon
förklarar att det hjälper med ackordgehör för att kunna hålla en stämma mitt i ett
kluster. Detta genom att gehörsmässigt relatera sig till den rådande klangen. Hon
berättar också att det underlättar om det kommer ett språng till efterkommande
ackord så hjälper det att hon har en bild av hur ackordet låter och då även kan hitta
sin stämma genom att veta vilken funktion eller spänningston i ackordet hennes ton
har. Hon uttrycker det även som en förhållning till övriga toner i klangen som hon
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genom sitt ackordgehör kan höra och sjunga. För att exemplifiera hur det kan vara
för de som inte lyssnar efter ackordförhållningar eller vilken funktion de olika
tonerna i ackorden har berättar hon att i vissa situationer kan det bli fel. I hennes
exempel berättar hon om ett trestämmigt sångarrangemang där en person med ett
mindre aktivt ackordslyssnande har en viktig ledande stämma som består av tre
uppåtgående kromatiska toner. Den mittersta av dessa har en viktig ledande
funktion då den är tersen i det ackordet. Det är då viktigt att den blir ren för att
ackordet ska få sin ledande funktion. Sångerskan berättar då att personen som
skulle sjunga det här inte visste varför hon hade en kromatisk uppgång då hon inte
kunde relatera till ackorden och därför sjöng uppgången mer med ett glissando än
med halvtoner. Det blev alltså falskt och samtidigt så tappade ackordet sin
spänning.
Gitarristen anser också att sångare har stor nytta av ett utvecklat ackordgehör. Han
berättar att många sångerskor skulle ha tjänat på att lyssna mer efter ackorden.
Detta för att ”öppna upp” deras tonspråk, melodier och fraser. Gitarristen tror att
sångerskor ofta låser sig till en tonalitet mer än instrumentalister gör. Resultatet av
detta anser gitarristen ”styr in ens musikalitet på banor där man inte medvetet vill
att den skulle gå”. Som ett exempel på det berättar han att han tror att många
sångare börjar ”hänga rytmiskt” som en försvarsmekanism för att först höra hur
ackordet låter för att sedan improvisera när de har fått höra klangen från kompet. I
intervjun med sångerskan talar hon om precis samma sak men ur ett perspektiv där
ackordgehöret är med. Istället för att ”hänga” och vänta in hur den nya klangen
låter så kan hon istället känna vart hon ska landa för att det ska bli rätt. Hon
berättar också att det är enklare att känna in en ny skala eller ett nytt ackord då hon
snabbt känner igen förhållningar i ackorden. Gitarristen tycker inte alltid det är så
bra att inte ha så utvecklat ackordgehör då det inte ger någon större kontroll över
den kreativa processen.

5.1.4 Ackordgehörets roll för intonation
Alla tre informanterna nämner intonation som ett viktigt område som har med
ackordgehör att göra. Sångerskan som har sjungit mycket i kör berättar att det är
väldigt viktigt att intonera i körsång. Hon nämner att det i kör kan vara viktigt med
tempererat3 och låga terser och så. Trumpetaren talar här om det utifrån en
orkestermusikers perspektiv:
Det är ju bra att så snabbt som möjligt finna sin plats i ackorden. Vilken ton
jag har och veta om det är dur eller moll eller om jag ska upp eller ner med
tersen till exempel. Man ska finna sin plats i ackorden så att det blir rätt
balans och så. [...] Ibland så spelar det ju ingen roll om du intonerar rätt i
förhållande till dig själv och i förhållande till stämtonen som kommer i början
utan det handlar om vad det är för ton du spelar i ett ackord. [...] Eftersom det
är orkestermusiker jag vill bli så är det ju det mest matnyttiga jag kan hämta
från ackordgehöret in i den världen eller den delen.

Trumpetaren ser alltså det som bra att snabbt kunna hitta sin plats i ackorden. Han
berättat att det ofta händer att dirigenten slår av för att till exempel säga ”Det är på
tok för mycket kvint till exempel. Du får backa lite och så lite mer ters”. Han
berättar också att i en professionell orkester så ska det inte behöva hända utan
musikerna ska kunna avgöra hur de ska intonera själva för att det ska låta bra.

3

Intervallens storlek kan i en kör variera beroende på plats eller funktion i musiken.

5.2 Harmonilärans roll
Harmoniläran visar sig till en början inte vara så självklar för någon av
informanterna. De började se mönster på sina instrument på egen hand och att
ackordens förhållningar till varandra uppträder i mycket av den musik
informanterna spelade.
Gitarristen berättar om sitt sätt att förhålla sig till harmoniläran på följande vis:
Jag hade en kompis som i högstadiet gick hos en gitarrlärare eller om det var
en baslärare eller någonting. Han berättade om dominant och subdominant
och det lät så onödigt krångligt. Jag tänkte bara ”jamen kvinten”. Jag fick nog
höra det tidigare än det blev uppstyrt i gymnasiet. Jag kommer inte ihåg,
dimmig process. Men jag tror att det snarare är att man lär sig det genom
upprepning. Att såhär låter det och det här är ackorden som brukar finnas.
Mönsterna kommer igen. Det tror jag är mer centralt för mig iallafall än att få
en teoretisk förklaring av någon lärare eller så att det här är det. Det är
plankningen liksom. Det har varit helt centralt för mig tror jag. [...] Det var
nog mycket att sitta hemma och planka och se att saker kommer igen och sen
när folk satte ord på det så ”ja så är det ju”. (Gitarristen)

Detta visar att han egentligen hörde och såg mönster själv genom att se att
mönstren kommer igen. Han säger att upprepning var det sätt han lärde sig på och
inte genom teoretiska förklaringar ifrån lärare. Sångerskan hade ett liknande
förhållande till harmoniläran. Hon berättar att hon vid tolv-, tretton års ålder
plankade ackord på gitarren utan att veta i vilken tonart hon spelade. Men
någonstans i mellanstadiet började lärarna på musiklektionerna att prata om
”tonika, subdominant och sådana ord för ”ackord som ofta används i poplåtar”.
Innan dess säger hon att hon såg ett mönster mellan de olika ackorden men att hon
inte kunde sätta ord på det själv. Vid den tiden så kopplade hon alltså inte ihop det
med sitt eget musicerande.
Gitarristen poängterar samtidigt att han inte tycker musikteori är dåligt utan
försöker istället peka på vad som är drivkraften i ens musikalitet. Om det handlar
om ett ”teoretiskt tänk” eller ett ”gehörstänk”. Gitarristen tycker att det sätt han
lärde sig musikteori på var okreativt och alldeles för teoretiskt med för lite
förankring i det verkliga musicerande. Men i efterhand så är han glad att han lärt
sig teorin för att han anser att teorin är bra för att utvidga annat.
Det praktiska spelandet på instrument var under intervjuerna ett ständigt
återkommande ämne. Dels beror det på att informanterna tillfrågades vilket eller
vilka instrument de spelar. Men på frågan hur de hade börjat lyssna efter ackord
tog de upp vilket instrument de hade till sin hjälp för att planka. Sångerskan
berättar till exempel att hon i sitt band ville spela en rocklåt som är inspelad på
gitarr och då tog hon ut låtens riff på gitarr utan att veta vilken tonart hon spelade i.
Det naturliga var alltså att utgå ifrån gitarren trots att hon saknade formell bildning
på gitarr.
Ackord kan också vara olika för olika instrument. Gitarristen berättar att han tycker
att hur man hör ackord hänger ihop med vilket instrument man spelar. På gitarr
tycker han att man hör vilka strängar det är just för att man på en gitarr bara har
max sex toner åt gången vilket gör ackordmöjligheterna väsentligt färre än på ett
piano. På en gitarr är möjligheten att känna igen olika ackord större eftersom vissa
sätt att ta ackorden på är legitima. Därför tycker han också att det är lättare för
honom att planka gitarrlåtar jämfört med piano. För honom är gehöret kopplat till
gitarrhalsen och han kan inte förstå resonemang om att allt är så lätt på ett piano för
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att allt är på en linje. Ur en gitarrists synvinkel så tycker han att det verkligen inte
stämmer då ett piano har olika fingersättning och ser helt olika ut beroende på
vilken tonart man spelar i. På en gitarr har man sin box, sina intervall mellan
strängarna berättar han och fortsätter sedan berätta såhär:
För mig är de mycket enklare att istället för att ha alla tonerna i en skala på
en linje så har jag dem uppdelade på kanske fyra strängar. En oktav, jag
tänker fyra strängar så att jag får en delning som gör att det blir mycket
enklare för mig att se intervall. Det är inte lite längre eller lite kortare utan det
finns en till dimension av att man kan ha en till sträng. Om man bara har en
linje på pianot så är det lite endimensionellt. På en gitarr så har jag dels
banden som en dimension och sen har jag nästa dimension som är strängarna.
Så att jag kan tänka. Melodiskt blir det iallafall att man inte behöver tänka
allt på en linje och sen är det bara det är lite kortare avstånd eller lite längre
avstånd från.. om man tar en oktav eller en nona. ”Okej, det är ungefär lika
långt men det är längre”. På en gitarr blir det ett annat mönster. Det blir
mycket enklare att se tycker jag. (Gitarristen)

Här kan vi se att gitarristen ser mönster i gitarren vilket han kopplar till sitt
gehörsspel. Gehöret kopplas alltså till en motorisk rörelse på gitarrhalsen snarare
än till den teoretiska harmoniläran.
På tal om ackordgehörsspelande förebilder tar gitarristen upp gospelpianister med
gott ackordgehör:
Det finns ju gopselpianister som också hade samma frihet som man hade
innan man fick teorin att luta sig mot. De kan göra vad som helst. De har
kanske lite teori men inte så mycket så att de sitter och kollar upp i luften och
sen lägger de massa sjuka klanger så att det låter magiskt och så säger de bara
”den” och så tar de något magiskt ackord. Och så säger de ”ja just det” de
pratar bara.. det är inte alls det här att det finns ett begränsat antal
möjligheter. Det finns någon slags skillnad där att man liksom hör gehör efter
ett givet teoretiskt system med vissa ackordpositioner eller tonaliteter men
också att man friare. Gospelpianister kan vara sådär. När vi var i Chicago och
fick se folk att de bara hmm:ade och sen la de bara helt sjuka grejer och så
bara ”åh, vad är det frågar man”. ”Ehm.. jaa” så fick de kolla på fingrarna
och typ säga. Så säger de någon konstig beteckning på vad de gjorde. Sådant
tycker jag är sjukt häftigt. (Gitarristen)

Här är ett tydligt exempel på ett ackordgehör som är kopplat till ett instrument, i
det här fallet piano. Att de svarar att de inte riktigt vet vad de tar utan måste se efter
vilka toner de tagit talar mycket för att ackorden de tar kommer antingen kommer
utifrån motoriska mönster de har övat eller rent gehörsmässiga uppfattningar av
vilka toner de ska ha med.
På frågan om trumpetaren skulle ha vilja lagt mer tid på harmonilära och
ackordgehör under sin utbildning svarar han att han att han förstår att det är viktigt
för helheten som musiker. Det handlar inte bara om ”att man kan spela rätt toner,
fint och snabbt och kan alla skalor” konstaterar han. Genom bättre gehör tror
trumpetaren att den musikaliska helhetsuppfattningen blir bättre och att man får
bättre förståelse. Han resonerar vidare kring hur relevant det är för honom att lägga
ner mer tid på att öva på sitt ackordgehör och säger då att det kan vara mer relevant
för andra. ”Jag har en kompis som spelar trombon som är före detta pianist och han
tänker säkert mycket mer i sådana banor eftersom han spelat ett ackordinstrument
innan”. Han ser det alltså som mer relevant för en före detta pianist än för sig själv
som trumpetare vilket visar på hans bild av för vilken typ av instrumentalist det är
mest relevant att ha ackordgehör.

5.3 Motivationsfaktorer
Att hitta vad som motiverat informanterna var en aning snårigt då det ofta kan vara
många olika faktorer som spelar in. Både trumpetaren och sångerskan har bland
annat motiverats till att öva sitt ackordgehör genom att de skulle göra
intagningsprov till olika skolor. Trumpetaren berättar att det är blev hans första
kontakt med ackordgehör när han sökte in till musikhögskolan för att göra
intagningsproven. Då övade han ”litegrann” för att klara proven. Sångerskan
berättade om hennes ansökning till högstadiet som då blev hennes första prov som
innehöll ackordgehör. Hon övade då jättemycket inför provet tillsammans med sin
kusin som också skulle söka och ”nötte verkligen det där”. I övningen fick de hjälp
av deras mödrar som är musiker. ”De spelade C, F, G, C, F och så skulle jag skriva
vad de spelade för något” berättar hon. Sångerskan berättar också att det var
någonstans runt detta tillfälle som hon verkligen började koppla ihop gehöret med
harmonilärans begrepp för olika ackordpositioner såsom tonika och subdominant.
Både gitarristen och sångerskan har motiverats av viljan att lära sig låtar och har
båda gjort det ”hemma på kammaren” i stor utsträckning. Gitarristen ser med
kritiska ögon på sin musikutbildning då han inte tyckte att den var så kreativ. Han
berättar om sina ensemblelektioner att han upplevde det som ”så här gör man – lär
dig”, istället för ”njut och var kreativ” eller ”lyssna på den här skivan och planka
det solot”. ”Alla skulle gå en linje” berättar gitarristen.
Trumpetaren berättar att han skulle vilja bli bättre på att höra ackord och då frågar
jag honom av vilken anledning han skulle vilja bli bättre och får då följande svar:
Jag skulle tycka det var kul att ”arra4” lite mer än vad jag gör. Om jag vill
spela en låt i ett coverband eller skriva om någonting så vill jag kunna
reharmonisera kanske och sådär. Och då behöver jag ju förmodligen utveckla
mitt ackordgehör bättre så att det är lättare. (Trumpetaren)

Han ser alltså att arrangera och reharmonisera som något som motiverar honom att
utveckla sitt ackordgehör.

5.4 Lämpliga miljöer
Både sångerskan och gitarristen började sin gehörsmässiga bana genom att spela på
gehör och att planka i hemmiljö. Sångerska berättar att hon spelade på gehör
hemma medan hon spelade efter noter på de klassiskt betonade pianolektionerna.
Gitarristen däremot spelade både på gehör och efter nedskrivna ackord eller
tonplatser på sina gitarrlektioner. Han fick ibland plankningsövningar som han fick
i uppdrag att utföra hemma som läxa. Att utföra plankningar hemma eller utanför
skolmiljön framkommer också som vanligt då sångerskan berättar om den
rockgrupp hon började spela i vid tolv, tretton års ålder. Då plankade hon låtarna på
gitarr för att kunna spela dem i gruppen. Både gitarristen och sångerskan spelade i
unga år i ensemble på rockskolor och efter det fortsatte de med ensemblespel
utanför skolans miljö. De skolor de gick på uppmuntrade eller gav dem en
anledning till att planka men själva jobbet fick de göra själva.

4

Arra är en förkortning för att göra ett musikaliskt arrangemang.
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Gehörs- och musiklära-lektioner har för alla informanter gett en teoretisk bild av
hur olika klanger ser ut. Det gavs även här i uppgift att planka olika grejer men
ingen av informanterna talar om att gehörs- och musiklärarna var av någon större
vikt för deras ackordgehör.

5.5 Sammanfattning av resultat
Utifrån intervjuerna kan man se följande användningsområden där ackordgehöret
spelar en roll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ackompanjera på gehör
Planka musik
Improvisera
Intonera rätt i ackord
Stämbalans
Transponera på gehör
Höra/Känna musikstyckes form
Analysera musik
Få ökad helhetsupplevelse av musik
Sjunga på gehör
Förstå låttexter bättre
Reharmonisera
Arrangera
Komponera

Harmoniläran visar sig i intervjuerna mest vara till hjälp med att sätta ord på de
mönster som informanterna skapat utifrån de instrument de spelat. Den
gehörmässiga kopplingen till instrumenten är mer central för deras gehör än en
teoretisk konstruktion.
Som motivationsfaktorer kan man i intervjuerna se att två faktorer spelar störst roll.
Den ena är viljan eller behovet av att lära sig nya låtar, många gånger i
ensemblesammanhang. Den andra faktorn är att utveckla ackordgehöret för att
förbättra resultatet vid antagningsprov till musikskolor.
Lämpliga miljöer för att stärka sitt ackordgehör är i hemmiljö, i
ensemblesituationer och instrumentlektioner. Ofta i en kombination där plankning
görs i hemmiljö inför lektioner samtidigt som ackordgehöret även övas praktiskt i
tillsammans med andra.

6. Diskussion
I det här kapitlet diskuteras utifrån arbetets forskningsfrågor:
•
•
•
•

Går det att synliggöra situationer där ackordgehör har en viktig roll?
Är harmonilära viktigt för att öva ackordgehör?
Varifrån kommer motivationen att öva upp sitt ackordgehör?
Är det så att vissa miljöer är bättre lämpade att öva upp sitt ackordgehör i
än andra?

I diskussionen finns det också pedagogiska tips som kan vara till nytta för den som
är intresserad av att lära ut eller lära sig mer om ackordgehör. Kapitlet avslutas
med metodkritik samt vidare forskning.

6.1 Ackordgehörets olika roller
Oavsett vilket instrument en musiker spelar så framkommer det i resultatet att det
finns en relevans med att ha ackordgehör liksom Bindberg (2008) menar är viktigt.
Det finns många olika nyanser av ackordgehör. Det kan vara stillastående ackord,
ackord förhållningar till varandra eller intonation beroende på vilket funktion
ackordet har. I stort sett all musik innehåller ju harmoniska förlopp eller åtminstone
flera toner som ljuder samtidigt vilket gör att det kan vara bra eller roligt att kunna
se vilka förhållningar de olika tonerna har till varandra. Jag har i mina intervjuer
förvånats över att det fanns så många sätt att använda sitt ackordgehör vilket
glädjer mig och även har utökat mina perspektiv.
I en kreativ process såsom komposition och arrangering så tycker jag
ackordgehöret spelar en stor roll. Kompositören eller arrangören måste kunna fatta
sina beslut baserat på hur de vill att musiken ska låta och då behöver de
referensramar. En viktig referensram i det här läget är att ha ackordgehör. Då kan
den skapande personen snabbt fatta beslut samt inte låta sig begränsas av att inte
hitta ackordet den söker för att skapa den stämning i musiken hon önskar.
Gitarristen påtalar detta då han beskriver hur viktiga ackorden är i förhållande till
texten samt melodin i musiken. I en skapandeprocess kan han då med sitt
ackordgehör snabbt hitta ackorden som ger den stämning han önskar. Även
trumpetaren ser liknande användningsområden och då gäller det arrangering och
reharmonisering. Han ser det då som att det skulle göra det lättare för honom.

6.2 Harmonilära som verktyg för ackordgehör
I intervjuerna framgick det vid flera tillfällen att informanterna skapade sig en egen
bild av harmonierna i något de kallar för mönster. Detta genom att de såg att
mönstren återkom i mycket musik som de plankade och spelade. De pratade väldigt
mycket utifrån de instrument de spelade och instrumenten verkade vara det som de
grundade sina mönster på. Detta är på samma sätt som Lilliestam (1995) beskriver.
Gitarristen talar dessutom om hur långt det går att komma ackordgehörsmässigt på
sitt instrument då han berättar om gospelpianisterna som spelar fantastiska klanger
på sina instrument utan att vara medvetna om harmoniläran.
Eftersom de samtidigt studerade harmonilära i skolan så upplevde de att
harmoniläran satte ord på de mönster som de själva hade konstruerat. Gitarristen
sade sig tycka att harmoniläran har hjälpt honom att utveckla andra färdigheter.
Trumpetaren som inte själv sade sig ha skapat några mönster eller dylikt såg inte
någon större relevans att fördjupa sig i ämnet. Utifrån detta tycker jag mig se att
harmonilärans största uppgift är att samla alla musiker under ett och samma
teoretiska tak. Ett tak som gör att alla pratar samma språk. Även de utan ett tränat
gehör kan förstå begreppen men själva lyssnandet kommer ifrån ens egen
upplevelse (Jaques-Dalcroze, 1997).

6.3 Motivationsfaktorer
I intervjuerna framgick vikten av att ha en anledning till att använda sina öron för
att lyssna på ackord för att göra det. För samtliga informanter har det funnits
anledningar till att lyssna men de har sett väldigt olika ut. För trumpetaren som har
haft minst anledning att använda sitt ackordgehör har det funnits stunder då han
behövt lyssna på ackord. Detta är då ofta genom skoluppgifter. För sångerskan och
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gitarristen har det funnits fler anledningar då de spelat mer musik som bygger på
gehörstraditionen som till exempel rock och pop (Lilliestam, 1995). Pop- och
rockmusik lär man sig ofta genom att lyssna sig fram. Två av mina informanter har
inför prov haft bemästrandemål vilket har gjort att de övat målmedvetet. Detta kan
man speciellt se i sångerskans beskrivning av hur hon övade inför intagningsprovet
till högstadiet. Hon talar då om en omfattande arbetsinsats precis som Karlsson
(2002) menar att personer med bemästrandemål gör.

6.4 Lämpliga miljöer
Informanterna har mestadels arbetat med att planka i hemmiljö. Detta med hjälp av
gitarr eller piano. I intervjuerna har det framgått att gehöret till stor del kan kopplas
till ett instrument. Viljan att planka ser jag som en grundläggande egenskap för att
utveckla gehöret. Det är ju ett sätt att ta del av musikhistorien som står i kontrast
till notinlärning. Deras plankningar har sedan använts vid instrument- och
ensemblelektioner eller spelningar utanför skolans miljö. Det krävs mycket
repetitioner (Bremberg & Åkerberg, 2000) för att lära sig att hör ackorden vilket
mina informanter även betonar. I skolans värld är det förståeligt att det inte alltid
finns tid för att ägna sig åt repetition vilket gör det till en naturlighet att
ackordgehör övas utanför. De i mina intervjuer som känner att de har nytta av att
använda sitt ackordgehör gjorde det redan innan de började ägna sig åt studier i
harmonilära. Då var det utanför lektionstid och mestadels i hemmiljö.
Alla informanter talar om hur mycket ensemblesituationer spelat roll för dem.
Gitarristen och sångerskan spelade båda i rockensemble i unga dagar. Detta var
utanför den ordinarie skolans ramar. Rockensemble har den fördelen att
repetitionstiderna ofta är väl tilltagna då en rockgrupp bygger upp sitt samspel
genom repetition och socialt umgänge. En rockgrupp vistas alltså i replokalen
under lång tid och spelar den musik de repeterar för tillfället många gånger och
detta görs ofta gånger utan noter eller uppskrivna ackord. Avsaknaden av not- eller
ackordbilder gör det fullkomligt naturligt att spelet görs på gehör (Lilliestam,
1995). Skulle någon i gruppen komma av sig så måste den lyssna vad de andra i
gruppen spelar för att hitta tillbaka igen.
Ur en musikant som spelar ett entonigt instruments perspektiv så är ensemblen ett
bra tillfälle att vara en del av ett ackord. Detta påvisar både trumpetaren och
sångaren i intervjuerna där de talar om både stämbalans och intonation utifrån
harmonierna. De blir del i något större och får möjlighet att utvidga sitt lyssnande
med ett lager till för att uppleva en ”större musikalisk värld” som sångerskan
uttrycker det. Johansson & Toftgård (2006) gör ett slutprojekt där de spelar i en
stråkensemble och delar upp ackordtonerna så att ackord bildas. Detta för att hitta
möjligheter att lära ut ackordgehör i melodiinstrumentundervisningen. Sedan
transponerade de till någon annan tonart och lät eleverna spela de toner som hörde
till ackorden i den tonarten.

6.5 Pedagogiska tips för utlärning av ackordgehör
Utifrån min undersökning så vi jag belysa några sätt att utveckla musikers
ackordgehör. Då jag i min undersökning mer och mer förstått att ensemble är en
väldigt bra arbetsform så tycker jag det kan vara på sin plats att försöka se vad i
ensembleformen som är bra.

Sångerskan beskriver i intervjun att hon plankade låtar till sin rockensemble som
hon spelade med som ung. Det här har jag själv gjort mycket till ensembler och jag
ser fördelar med detta. Dels är själva plankningen jättebra då den kräver att
musikanten lyssnar noga på harmonier, melodier, rytmer, timing, frasering, sound,
dynamik och andra musikaliska beståndsdelar. Till detta tillkommer ju repetitioner
där musikanten får musicera med de delar som han eller hon plankat. I en
ensemblesituation så sätts många parametrar på prov, till exempel att hålla en jämn
puls och för att kunna bemästra det så krävs det att alla musikanter i gruppen kan
sina delar. Man brukar tala om att det ska ”sitta”. Både i huvudet och rent
motoriskt på det instrument musikanterna trakterar. När musikanten bemästrar sin
stämma så har den också möjlighet att öppna upp sitt lyssnande ytterligare för att
höra vad de andra i gruppen spelar för något.
Ett annat sätt att öva ackordgehör tillsammans med andra musikaliska färdigheter i
ensembleform är att arrangera eller komponera för ensemble. Detta kräver en hel
del tid av den som gör kompositionen eller arrangemanget men ack så givande det
är att få höra sitt arrangemang bli framfört av andra eller tillsammans med andra.
Även om kompositionen är gjord på teoretiskt vis av någon som normalt inte
lyssnar så noga efter ackordfunktioner så tror jag att ackordens funktion blir mer
levande eller påtaglig när de spelas av en ensemble. Kompositören eller arrangören
kan känna de spänningar och avspänningar som finns i hennes musik och
förhoppningsvis sås ett frö till vidare ackordlyssning, arrangering och komposition.
Om det känns för övermäktigt att låta elever göra kompositioner i förväg så kan ju
Johansson och Toftgårds (2006) experiment med husen vara en idé att använda. Då
kan eleverna bli kompositörer i stunden genom att leda ensemblen runt i de olika
ackorden genom att peka på husen eller liknande. Kanske kan någon improvisera
en skalenlig melodi samtidigt som någon improviserar skalenliga ackord. Efter en
tids lyssnande och improviserande i denna form tänker jag att de lärande till slut
upptäcker hur ackorden låter och kanske helt plötsligt börjar spela på rent gehör.
I en instrumentalundervisningssituation är det ju många gånger så att tiden är
knapp men att försöka få in improvisation, harmonisk analys, formkänsla,
transponering och andra underliggande koncept för vår västerländska musik ser jag
som lika viktigt som att lära sig att läsa noter (Bremberg & Åkerberg, 2000).
Jaques-Dalcroze (1997) är inne på samma bana. Men det är en balansgång. Det är
även viktigt att bygga upp en repertoar och utveckla en riktig teknik (Lilliestam,
1995; Björnberg, 1993). Precis som Johansson och Toftgård (2006) citerar i sitt
arbete finns det många fördelar att dela upp undervisningen i enskilda lektioner,
ensemble och teori. Men det tar ju mycket tid i anspråk.

6.6 Metodkritik
Intervjuerna kunde stundvis sväva ut lite utanför området då frågorna inte var så
hårt standardiserade. Särskilt svårt var det att intervjua trumpetaren då det
frågeformulär jag utgick mestadels var anpassat för personer som har ett tränat
ackordgehör och använder det ofta. Då blev intervjun lite mer improviserad men vi
höll oss till huvudämnet även om det blev ur lite andra synvinklar än i intervjuerna
med de andra.

6.7 Egna slutsatser
Det har varit väldigt intressant att forska kring ackordgehörets roll i både formelloch informell undervisning. En faktor som spelar stor roll är om man ser
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ackordgehöret som något viktigt och relevant att använda eller om det bara är något
som vissa behöver kunna. Jag är såklart av åsikten att det är roligt, nyttigt och
högst relevant för alla då det berikar upplevelsen av musik. Jag får ”feeling” –
alltså känner mig djupt påverkad av att känna spänningarna i musiken, och
eftersom jag vet varför och vilka ackord som ger vilken känsla så kan jag ju hitta
tillbaka till ”feelingen” närhelst jag önskar.
Tiden då man som elev får träffa en lärare i kulturskolan är knapp och jag inser ju
att alla inte delar mitt intresse med samma inlevelse. Men jag tror personligen att
färre skulle sluta spela om de någon gång hade fått lyssna på musik tillsammans
med någon kunnig och reflektera över harmonierna.

6.8 Vidare forskning
Mitt arbete har inte på något vis försökt att skapa en generaliserad bild över hur
musiker har tränat upp sitt ackordgehör utan har bara gett några specifika svar från
mina tre utvalda informanter. Jag skulle tycka att det skulle vara intressant att göra
experimentgrupper i likhet med ackordlyssningsprojektet (Bremberg & Åkerberg,
2000) men istället koncentrera mig på ensemble som arbetsform. Till exempel att
låta de lärande planka låtar till ensemble och sedan spela repetera dessa under en
lång tid. Kanske skulle de kunna prova att reharmonisera – alltså byta ut något eller
några ackord i låten för att sedan reflektera på över hur skillnaden blev. Det som är
det viktigaste tror jag nämligen är att lycka fokusera lyssnandet efter ackorden och
inget blir så påtagligt som när en reharmonisering klingar och förändrar låtens
harmoniska innehåll. Transponering i ensemble tycker jag också skulle ha varit
intressant att se vad det ger.
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Bilaga
Intervjufrågor – Ackordgehör
– Vad tänker du på spontant när du hör ackordgehör?
– Vilket är ditt huvudsakliga instrument?
– Vilka andra instrument spelar du?
– Hur är du skolad (om skolning finns)?
– Vad började du spela efter? Noter, ackord eller enbart gehör?
– Hur/var/när började du lyssna på ackord?
– Hur gick det till?
– Hur lärde du dig att lyssna?
– Lärde du dig harmonilära under början av inlärningsperioden?
– Varifrån kommer motivationen?
– Fanns det någon/några förebilder (gehörsmusiker)?
– Hur gammal var du när du började lyssna på ackord?
– Har ditt ackordgehör hjälpt dig att utveckla andra musikaliska färdigheter?
– Tror du att det har hjälpt dig att höja motivationen till att utvecklas som musiker?
– Skulle du vilja ändra på något i din skolning i ämnet?
– Beskriv nyttan av ditt ackordgehör. Utveckla gärna.
– Känner/vet du någon som du tror skulle ha nytta av att lära sig
harmonilära/ackordgehör?
– Tror du att det finns musiker som inte skulle ha någon nytta av att ha harmoniskt
gehör? Vilka?
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