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Abstract 
Title: Training of relative pitch – teachers’ methods and strategies in ear-training 

classes in Swedish upper secondary school and on bachelor level. 

Author: Patrik Lundberg 

 

The purpose of this study is to investigate methods and strategies for relative pitch 

training that ear-training teachers teach their students. The investigation is based on the 

educational goals for Swedish upper secondary schools’ musical aesthetic program, and 

on academic bachelor level. The educators' own teaching goals are also considered. The 

literature chapter presents previous Scandinavian research on a) methods for relative 

pitch training, b) the role of students’ main instrument in ear-training, c) students' 

general attitudes to ear training. Policy documents in the upper secondary school and on 

bachelor level are also used as analytical tools. 

   The study is based on qualitative research inspired by hermeneutic methods. 

Qualitative interviews were implemented for the purpose of obtaining data. Five ear-

training teachers, each one with several years of teaching experience, participated in the 

study. 

   The results indicate that the ear-training teachers agree about the importance of 

constantly practicing relative pitch, since aural skills are perishable and deteriorate if 

you do not keep training them. The teachers describe different methods for identifying 

notes in a musical context, such as strategies for identifying intervals and the function of 

the notes in relation to chords and harmonies. The teachers also describe several aspects 

related to the significance of utilizing the students’ abilities on their main instruments in 

ear training, such as visualization, vocals, understanding of harmony and melody 

instruments. The teachers' methods aim at making students more musically aware, thus 

enabling them to benefit from their skills in relative pitch for practical uses. The results 

are discussed in relationship to aforementioned scholarly literature and to music 

educational aspects. 
Keywords: Pitch, methods, strategies, training, interval, diatonic function, main 

instrument, hermeneutic 

  



Sammanfattning 
Titel: Träning av det relativa gehöret – pedagogers metoder och strategier i 

gehörsundervisningen på gymnasie- och musikhögskolenivå. 

Författare: Patrik Lundberg 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder och strategier som gehörslärare 

lär ut till sina elever vid träning av det relativa gehöret. Undersökningen har sin 

utgångspunkt i svenska gymnasieskolans estetiska program med musikinriktning och i 

Musikhögskolan samt skolornas och pedagogernas egna undervisningsmål. 

Litteraturkapitlet handlar om tidigare skandinavisk forskning, relaterad till relativt 

gehör, instrumentets betydelse i gehörsundervisningen, studenters inställning till 

gehörsundervisning samt styrdokument på gymnasieskolan och Musikhögskolan. 

   Studien är uppbyggd på kvalitativ forskning som inspirerats av hermeneutiska teorier 

och metoder. Som datainsamlingsmetod har kvalitativa forskningsintervjuer använts och 

fem undervisande gehörslärare, med flera års erfarenhet av att undervisa i gehör, deltog 

i studien. 

   Resultatet tyder på att gehörslärarna är eniga om att man ständigt ska träna sitt relativa 

gehör, eftersom gehör är en färskvara och det försämras om det inte hålls igång. Lärarna 

redogör för metoder för att identifiera toner utifrån musik, såsom strategier för 

identifiering av intervall samt toners funktioner i förhållande till ackord och harmonik. 

De redogör också för ett flertal aspekter som har anknytning till huvudinstrumentets 

betydelse vid gehörsträning som visualisering, sång, harmonikförståelse och 

diskantinstrument. Lärarnas metoder är till för att eleverna ska bli mer musikaliskt 

medvetna och att de kan ha nytta av det relativa gehöret i praktiken. Resultatet 

diskuteras och jämförs med den litteratur som omnämnts samt med musikpedagogiska 

aspekter. 

 
Sökord: Gehör, metoder, strategier, träning, intervall, toners funktioner, 

huvudinstrument, hermeneutik 
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1. Studiens bakgrund och syfte 
Att träna sitt gehör är viktigt för alla musiker. Ett välutvecklat gehör är till stor hjälp när 

man ska komponera och framföra musik, men också för att minnas och lära sig musiken 

med eller utan noter. Detta kapitel handlar om författarens personliga bakgrund till 

studien och varför det valda ämnet bedömts vara av intresse i ett musikpedagogiskt 

perspektiv. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Från keyboardet till musikhögskolan 

Jag har i många år varit intresserad och fascinerad av ämnet och fenomenet gehör. Detta 

har varit ett av mina favoritämnen under min skoltid, och det har fallit mig ganska 

naturligt. Mitt intresse för ämnet uppstod när jag upptäckte att jag, utifrån mitt 

keyboard, kunde planka basgångarna i de låtar som jag lyssnade på. Därefter växte mitt 

intresse mer och mer. När jag gick på gymnasiet så studerade jag på estetiska 

programmet med musikinriktning. Då läste jag ämnet Gehörs- och musiklära under 

samtliga tre år. Jag var mycket intresserad av ämnet och jag tyckte det var roligt. Nu 

studerar jag mitt femte år på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö där 

mitt huvudämne är musikpedagogik inom grundskolan och gymnasieskolan. Mitt 

sidoämne är engelska vid grundskolan och jag planerar att även utöka min 

undervisningsbehörighet i engelska till gymnasieskolan efter att jag har tagit min 

lärarexamen. 

 

Innan mina studier på musikhögskolan hade jag inte stiftat bekantskap med begreppen 

relativt gehör och absolut gehör. Flera av lärarna vid musikhögskolan påpekade för mig 

att jag hade ett slags absolut gehör, eftersom jag inte behöver en klingande referens när 

jag ska ta ton, och för att jag utan referens kan höra vilken ton som spelas på ett 

instrument och ibland även vilket ackord som spelas. Det relativa gehöret intresserar 

mig av flera anledningar. En anledning är att det enligt Helgesson (2003) finns 

forskning som kommit fram till att personer med absolut tonhöjdsgehör anses ha svårt 

att lära sig relativt tonhöjdsgehör. Detta är någonting som jag själv kan relatera till och 

det är en anledning till mitt intresse av att fokusera på det relativa gehöret i denna 
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studie. 

 

I dagsläget är kursen Gehörs- och musiklära I en obligatorisk kurs vid gymnasieskolans 

estetiska program med musikinriktning, och delkurserna Gehör och Musiklära är 

obligatoriska vid musikhögskolan. Det är inte ovanligt att elever känner sig omotiverade 

eller inte vågar sjunga i gehörsundervisningen, vilket innebär att lärarna måste koppla 

undervisningen till elevernas eget musicerande (Jfr Thomsen & Engström, 2002). 

 

1.2 Definition av begrepp 

Olika personer kan ha olika uppfattningar om vad ett tämligen oprecist begrepp som 

relativt gehör kan innebära. Därför är det viktigt att ange en precisare definition i denna 

uppsats för att undvika eventuella missförstånd.  

1.2.1 Relativt gehör 

Den studie som ligger till grund för uppsatsen fokuserar på ett antal gehörslärares 

metoder vid träning av intervallidentifikation och tonfokus. I texten används begreppet 

relativt gehör som är en sammanställning av ordet relativt och ordet gehör. För att 

kunna definiera begreppet relativt gehör kan det vara en fördel att först definiera varje 

ord för sig. 

 

Ordet gehör kommer ifrån det tyska språket och betyder hörande. Begreppet gehör 

beskrivs i Nationalencyklopedin (NE) som ”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” (hämtad [november 2014] från www.ne.se) och man hänvisas vidare 

till gehörslära. Syftet med gehörslära är, enligt NE, att det musikaliska gehörets olika 

funktioner ska utvecklas, vilket leder till en djupare förståelse för musik i allmänhet och 

breddade förutsättningar för ett aktivt musikerskap. 

 

Relativt gehör är en gehörsaspekt som man utvecklar med hjälp av gehörslära. NE 

beskriver relativt gehör som ”förmågan att utifrån en given ton eller tonalitetsupplevelse 

uppfatta och återge tonhöjdsrelationer i melodiska, harmoniska och klangliga 

musikförlopp” (hämtad [november 2014] från www.ne.se). 

Med ett välutvecklat relativt gehör kan man urskilja hur stort mellanrummet är mellan 
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två eller flera toner samt urskilja vilken funktion som en eller flera specifika toner har i 

exempelvis ett ackord eller en melodi. 

 

Vid ett relativt gehör lagras tonerna i korttidsminnet. En person som i första hand 

använder sig av en relativ gehörsstrategi har enligt Helgesson (2003) inte tillgång till 

fasta tonplatser, såvida personen i fråga inte också har absolut gehör. På grund av detta 

så måste en person utan absolut gehör använda sig utav en referenston ifrån en extern 

enhet, till exempel ett musikinstrument. 

 

Helgesson (2003) nämner vidare att man ”utifrån graden av hierarki” kan dela upp det 

relativa gehöret i tre delar: 

 

1. Intervallgehör. Denna typ utav relativt gehör utgår ifrån referenstoner och varje 

intervall beräknas i stort sett ett i taget. Många uppfattar denna typ av gehör som 

flexibelt och inte knutet till någon speciell musiktradition. 

2. Centraltonsgehör. Denna typ av relativt gehör är baserat på musikaliska skalor 

och går ut på att lära in varje skalsteg. Helgesson ger uttryck för att detta 

troligtvis är den vanligaste formen av relativt gehör och att den står över 

intervallgehör i hierarkin, ”eftersom en ton har en särställning i tonförrådet” 

(Helgesson, 2003, s. 108). Centraltonen, till skillnad från referenstonerna i 

intervallgehör, skiftar inte lika ofta, men är dock inte lika stabil som en 

grundton. 

3. Grundtonsbaserat relativt gehör. En person som behärskar denna form av 

relativt gehör kan med hjälp av en grundton upprätta ”ett helt system av toner, 

som är tillfälligt permanent, och som upprätthålls så länge musiklyssnandet eller 

musikutförandet pågår” (s. 108). Detta system baseras, enligt Helgesson, på det 

upptränade minnet för frekvensförhållandet mellan olika toner i en varierande 

ackordisk kontext i tonal musik. Eftersom varje ton i skalans tonförråd getts 

ytterligare innehåll jämfört med vid centraltonsgehör så står grundtonsbaserat 

relativt gehör högre i hierarkin, hävdar Helgesson. 

 

Enligt Helgesson (2003) tränas intervallgehör och centraltonsgehör som regel genom 

speciell gehörsträning i Europa, Nordamerika och andra delar av världen där tonal 

musik är vanligt förekommande, medan träning av grundtonsbaserat relativt gehör 
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sällan förekommer i dessa sammanhang.    

1.2.2 Musikaliskt intervall 

Ordet intervall härstammar ifrån latinets intervallum som betyder ”mellanrum”, 

”avstånd” och ”mellantid”. NE beskriver intervall som ”tonhöjdsskillnaden mellan två 

samtidiga eller omedelbart på varandra följande toner” (hämtad [november 2014] från 

www.ne.se). 

 

De olika musikaliska intervallen benämns efter de latinska ordningstalen; prim, sekund, 

ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav, nona, decima, undecima och duodecima. Fyra 

utav intervallen (prim, kvart, kvint och oktav) kallas för rena intervall, medan de övriga 

intervallen förekommer som antingen små eller stora intervall. Om ett rent, litet eller 

stort intervall expanderas ett halvt tonsteg kallas det för överstigande intervall. Om 

intervallet istället minskas ett halvt tonsteg kallas det för förminskat intervall. 

 

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka ett antal gehörslärares olika metoder för att 

identifiera toner i musik samt hur instrumentet påverkar gehörsträningen. Avsikten med 

att undersöka detta är att få en överblick över olika metoder och strategier som används 

vid musikutbildningar för att träna och utveckla det relativa gehöret. Studiens 

forskningsfrågor kan formuleras på följande sätt: 

 
• Vilka strategier och metoder lär gehörslärare ut till sina elever för att träna det 

relativa gehöret? 

• Vilka betydelser har instrumentet och elevernas huvudinstrument vid träning av 

det relativa gehöret? 

 

I denna studie har inga elever intervjuats, vilket innebär att det inte framgår vilka 

strategier och metoder som de själva föredrar att använda. Studien riktar i stället in sig 

på lärarnas perspektiv i förhållande till gehörsundervisningen. Samtliga gehörslärare 

som intervjuats i studien har flera års erfarenhet av att bedriva gehörsundervisning. 

Trots att det finns en stor tradition och mycket litteratur som behandlar ämnet gehör så 
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har ingen internationell forskning behandlats. Endast skandinavisk litteratur används i 

denna studie på grund av dess lilla omfattning. 

1.4 Disposition  

I avsnittet Litteratur sammanfattar jag den litteratur som jag tagit del av. Kapitlet Metod 

handlar om vilka metoder som jag använt mig av för att genomföra mina studier. I 

Resultatkapitlet presenteras en sammanställning av vad som framkommit i studien. 

Uppsatsen avslutas med kapitlet Resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån 

studiens syfte, dess frågeställningar samt de vetenskapliga artiklar och uppsatser som 

jag har läst och använt mig av. 
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2. Litteratur 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om gehör och gehörsträning. I slutet av 

kapitlet följer korta redogörelser för undervisningen i Gehörs- och musiklära på 

gymnasiet samt i Gehör på Musikhögskolan.  

 

2.1 Tidigare skandinavisk forskning 

I detta avsnitt presenteras den vetenskapliga litteratur som använts till detta arbete. De 

metoder som lärarna använder har sitt ursprung i flera traditioner där det finns mycket 

litteratur. Då denna studie är begränsad och omfattningen är liten så har endast 

skandinavisk litteratur behandlats. På grund av det faktum att det finns så pass mycket 

litteratur som behandlar ämnet gehör måste litteraturen till detta arbete även uppfylla 

vissa kriterier. Dessa kriterier innefattar gehörsträning samt att de vetenskapliga 

referenserna måste behandla relativt gehör på ett eller annat sätt. 

 

I en uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå presenterar Johansson (2013) sin 

studie om fem gymnasieelever angående deras syn på begreppet gehör samt vilka 

strategier som de använder när de stöter på gehörsbaserade problem. Resultatet visar att 

samtliga informanter, vid intervallidentifiering, sökte efter att ge tonerna någon form av 

underliggande sammanhang. Flera elever försökte knyta de hörda intervallen till en 

känd melodi. Eleverna lyssnar efter ackordens kvalitéer hos enskilda ackord (dur/moll, 

färgningar) och relaterar ackordprogressioner till olika ackordfunktioner. Johansson 

upptäckte att många utav elevernas strategier var likartade, men även att eleverna 

uppvisar skillnader i hur de upplever och förstår gehör.  

 

I sitt examensarbete på grundnivå har Emmoth och Utsi (2012) intervjuat två lärare och 

fem elever på gymnasiet om instrumentets betydelse för lärandet i ämnet Gehörs- och 

musiklära. Det resultat som författarna fick fram var att båda lärarna anser att elevernas 

huvudinstrument har betydelse för lärandet i Gehörs- och musiklära. Lärarna utgår ifrån 

elevernas gemensamma förkunskaper och undervisar "musikteorin" utifrån både piano 

och gitarr för att fler elever ska förstå. Den ena läraren låter eleverna upptäcka och spela 



7 

teorin på instrument under lektionerna, medan den andra läraren använder låtliknande 

klingande exempel och förklarar den praktiska nyttan av teorin. Eleverna tänker och 

agerar utifrån instrument, framförallt vid praktisk användning av gehör. De använder 

lyssningsstrategier relaterade till instrument för att utifrån gehör identifiera ackord och 

melodier. De instrumentbundna strategierna är kopplade till förtrogenhet med 

klangfärgen hos ett instrument eller en inre visuell representation vid lyssning. Eleverna 

använder egna strategier utifrån sina egna huvudinstrument när eleverna inte förstår 

lärarens strategi eller när eleverna anser sig ha en bättre fungerande strategi. 

 

I sin doktorsavhandling har Johansson (2002) haft som syfte att beskriva och förklara de 

strategier som gehörsmusiker använder för att höra och spela ackord i obekanta 

rocksånger. Tre rocksånger komponerades speciellt för studien. En av sångerna som 

skrevs var en typisk rocklåt med tre ackord, medan nästa låt innehöll en 

ackordprogression som inte är fullt så vanlig i rockmusik. Den tredje låten innehöll 

ackord och ackordprogressioner som är mycket ovanliga i rockmusik. Informanterna 

bestod av en basist, en keyboardspelare och en gitarrist med musikalisk utbildning samt 

en basist, en keyboardspelare och en gitarrist utan musikalisk utbildning. Resultatet 

visar att strategierna var indelade i två kategorier; lyssningsstrategier och spelstrategier. 

Lyssningsstrategierna innebar att musikerna, bland annat, lyssnade efter vanligt 

förekommande harmoniska former och instrumentens ljud. De lyssnade efter bastonerna 

och, om möjligt, byggde ackord ifrån dessa. De försökte även bygga ackord utifrån 

meloditonerna. En intressant spelstrategi som upptäcktes hos musikerna kallar 

författaren ”instant learning” (Johansson, 2002, s. 2), vilket innebär omedelbar 

inlärning, därför att musikerna inte bara upprepar det som de har spelat korrekt, utan 

upprepar även misstagen, troligtvis för att vad som en gång spelats fastnar hos 

musikern. Skillnaden som Johansson upptäckte instrumentalisterna emellan, var att 

basisterna och gitarristerna vanligtvis spelade mer än keyboardspelarna. 

Keyboardspelarna använde inte strategin som gick ut på att hitta bastonerna och bygga 

ackord utifrån dem lika mycket som gitarristerna gjorde. Basisterna använde i sin tur 

inte den strategin över huvud taget, eftersom de inte spelar ackordinstrument, utan 

koncentrerade sig på att endast hitta bastonerna. Det var ingen stor skillnad mellan de 

musikaliskt utbildade, och de som inte var musikaliskt utbildade, mer än vilka ord och 

musikaliska uttryck som användes när de pratade med varandra. 
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I sin artikel presenterar Reitan (2009) en enkätstudie där hon har intervjuat 104 elever 

som går sitt första eller andra år på musikhögskolan i Norge om hur gehörsträning 

bidrar till elevernas musikaliska utveckling. Resultaten visar att 92 % av eleverna anser 

att gehör är ett viktigt ämne och 84 % anser att det är användbart. Gehörsträning sägs 

bidra till praktisk, muntlig och skriftlig utveckling och användbara teoretiska kunskaper 

och även till mer precis förståelse och högre musikalisk medvetenhet. 

  

I sin avhandling behandlar Helgesson (2003) absolut gehör utifrån ett 

musikpsykologiskt perspektiv, men diskuterar och beskriver även relativt gehör. Han 

menar att de gehörsförmågor som oftast är de mest utvecklade hos människor är olika 

slags klangfärgsgehör, medan de gehörsförmågor som huvudsakligen tränas och 

uppmärksammas i musikundervisningen oftast inte är lika utvecklade. De resultat som 

Helgesson presenterar i sin avhandling bygger till största del på en undersökning som 

Helgesson genomfört under ca sju års tid. 

2.2 Styrdokument för Gehörs- och musiklära på 

gymnasiet 

Ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiet syftar till att eleverna ska öva sitt praktiska 

gehör via notläsning, rytmdiktat och melodisjungande (enligt Skolverket, 2011, s. 8). 

Vid tidpunkten för denna studies genomförande är ett styrdokument i bruk för Gehörs- 

och musiklära på gymnasieskolans estetiska program. I ämnesplanen från Gy2011 

(Skolverket, 2011) står det att eleverna ska utveckla egen gehörsträning genom att 

exempelvis notera klingande musik. Kursplanen för ämnet Gehörs- och musiklära 1 

refererar till dessa punkter i ämnesplanen om vilka färdigheter som eleverna förväntas 

utveckla genom undervisningen: 
1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska 
begrepp. 

2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet. 

3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av 
musik. 

4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 

5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler. 
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9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. 
 
(Skolverket, 2011, s. 1) 
 

Kursen har särskild betoning på punkterna 1, 2 och 3 samt att kursen behandlar 

grundläggande färdigheter i ämnet. Kursen Gehörs- och musiklära 2 omfattar samma 

punkter, men med syftet att uppnå fördjupade färdigheter i ämnet (Skolverket, 2011). 

2.3 Gehör på Musikhögskolan 

På Musikhögskolan får eleverna på lärarprogrammet undervisning i ämnet Gehör från 

termin ett till och med termin fyra. Delkursplanen ser likadan ut för Gy 

(Ämneslärarutbildning för musik på gymnasieskolan) som för GR 

(Ämneslärarutbildning i musik för grundskola åk 7-9). Delkursplanen för GR finns 

bifogad i sist i denna uppsats (se bilaga 2). Även vid musikerutbildningarna på 

Musikhögskolan ges undervisning i gehör. 

 

2.4 Sammanfattning 

Den litteratur som här omnämnts visar att det finns många goda strategier vid träning av 

det relativa gehöret som kan nyttjas av vem som helst oavsett huvudinstrument, men att 

huvudinstrumentet ändå har en stor betydelse vid träningen. Personer med olika 

huvudinstrument föredrar vissa strategier framför andra. Enligt den omnämnda 

litteraturen bidrar gehörträning dessutom till större musikalisk medvetenhet.  
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3. Metod 
 
Detta kapitel inleds med studiens metodologiska överväganden och en diskussion kring 

kvalitativ forskning och intervju som metod följt av en beskrivning av hur studien 

genomförts. Därefter följer ett avsnitt om studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om etiska överväganden. 

 

3.1 Metodologiska överväganden 

Som tidigare nämnts fokuserar studien på de metoder som ett antal lärare använder sig 

av i sin undervisning för att träna upp ett relativt gehör hos sina elever. För att 

undersöka just detta har kvalitativa intervjuer bedömts som ett effektivt sätt att samla in 

data (Jfr Bryman 2011). Med tanke på studiens syfte som handlar om att få en djupare 

inblick i gehörslärares tankar kring träning av det relativa gehöret och deras metoder för 

detta, har kvalitativa intervjuer föredragits framför kvantitativa enkätundersökningar. 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin 

värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (s. 15) 

 

Eftersom studien fokuserar på informanternas erfarenheter och upplevelser i förhållande 

till sin gehörsundervisning, har många intervjufrågor varit formulerade på ett sätt så att 

de får möjlighet att ge svar av en mer utförlig och reflekterande karaktär utifrån deras 

eget perspektiv.  

3.2 Hermeneutik och kvalitativ forskning 

Till detta arbete har en kvalitativ studie valts som delvis är inspirerad av ett 

hermeneutiskt tänkesätt. En studie kan antingen ha benämningen kvalitativ eller 

kvantitativ. Beteckningen fastställs beroende på ”hur man väljer att generera, bearbeta 

och analysera den information man har samlat in” (Patel & Davidson, 1991/2003, s. 14). 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan, enligt Patel och Davidson, 

förklaras så här: 
Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad 
forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form 
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av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av 
textmaterial. (s. 14) 
 

Eftersom denna studie går ut på att tolka och förstå olika informanters separata 

uppfattningar och upplevelser så har alltså, i enlighet med ovanstående, en kvalitativ 

studie valts. 

 

Patel och Davidson beskriver begreppet hermeneutik och förklarar dess ungefärliga 

betydelse som tolkningslära och att det ”är numera en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” 

(1991/2003, s. 28), medan Nationalencyklopedin (NE) (hämtad [november 2014] från 

www.ne.se) definierar hermeneutik som ”läran om tolkning”. Enligt Patel och Davidson 

(1991/2003)  har hermeneutiken ”fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem 

och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad” (s. 29). Forskaren närmar sig 

således forskningsobjektet ”subjektivt utifrån sin egen förståelse” (Patel & Davidson, 

1991/2003, s. 30), vilket innebär att en tolkning aldrig kan vara förutsättningslös. 

Forskaren blir vid tolkningen påverkad av sin egen förförståelse och sina förväntningar. 

Därför går det inte att vara helt objektiv inför en tolkning. 

 

Inom hermeneutiken finns ett begrepp som kallas förståelsehorisont som innebär, enligt 

Patel och Davidson, ”gränsen mellan vad som omfattas av förståelse och vad som inte 

gör det” (s. 30). Målet är att under ett samtal mellan flera personer samt under 

tolkningsakten flytta förståelsehorisonten så att en gemensam förståelse uppnås.  

Eftersom forskaren pendlar mellan helhet och del samt mellan olika synvinklar i 

tolkningsakten, når denne enligt författarna ny kunskap, vilket förändrar 

förståelsehorisonten så att forskaren kan tolka data med en djupare förståelse. 

3.2.1 Intervju som metod för datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver så här om intervjusamtal i 

inledningen till sin bok:  

Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar med 
varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna 
andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den 
värld de lever i. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och lyssnar till det som 
människor berättar om sin levda värld. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15) 

 
Att genomföra en intervju kan vid första anblicken verka enkelt men är i själva 
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verket svårt att göra bra. Forskarens eget deltagande är i sig en viktig del av 

intervjuprocessen för att kunna nå djupare kunskap. 

 

Det är även mycket viktigt att forskaren själv har förkunskaper om intervjuämnet 

innan intervjuerna genomförs. Därför bör forskaren skaffa sig en teoretisk bakgrund 

genom att studera litteratur och tidigare forskning som behandlar ämnet i fråga. I 

denna studie bygger mycket utav förkunskaperna även på egna erfarenheter av att 

vara elev på en musikpedagogisk utbildning samt eget övande. 

 

3.3 Genomförande 

I denna del av kapitlet presenteras bakgrunden till valet av informanter samt en kort 

presentation om varje informant. Därefter följer ett avsnitt som handlar om 

förberedelserna inför studien och dess genomförande, samt om analysen, bearbetningen 

och kategoriseringen av de data som samlats in. 

3.3.1 Val av informanter 

Valet av informanter som intervjuats i denna studie utgår från följande kriterier i 

enlighet med studiens syfte:  

1. Informanten ska, vid studiens genomförande, vara verksam som gehörslärare vid 

gymnasiet eller vid en högre institution. 

2. Informanten ska ha åtminstone fem års erfarenhet av att ha bedrivit 

gehörsundervisning. 

 

Målet var att få åtminstone fyra olika informanter att ställa upp på en intervju. 

Sammanlagt kontaktades sju gehörslärare via telefon som fick förfrågan om de kunde 

tänka sig att ställa upp som informanter till denna studie. Sex gehörslärare tackade ja, 

men en fick väljas bort på grund av dubbelbokning. Den sjunde gehörsläraren fick 

också väljas bort, eftersom denne inte hade möjlighet att bli intervjuad förrän vid ett 

tillfälle som var alltför sent i förhållande till vad som planerats i forskningsprocessen. 

Detta betyder alltså att sammanlagt fem gehörslärare har intervjuats i denna studie. 

3.3.2. Information om informanterna 

Samtliga informanter söktes inom Skåne län. Detta val bedömdes vara lämpligast 
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utifrån den geografiska tillgängligheten i förhållande till mina studier vid 

Musikhögskolan i Malmö. Eftersom tillräckligt många gehörslärare tackade ja till att bli 

intervjuade, så blev det aldrig aktuellt att söka informanter utanför Skåne län. Samtliga 

informanter blev kontaktade via telefon och fick då veta, i generella drag, vad studien 

gick ut på. 

 

För att garantera anonymitet åt informanterna i denna studie har alla getts följande 

fingerade namn: Alex, Joe, Morgan, Kim och Charlie. 

 

• Alex har jobbat som musiklärare i 30 år och har mycket erfarenhet av körsång, 

solosång och körledning och har även spelat gitarr, cello och trumpet. Han 

tycker att de egna erfarenheterna och den egna instrumentbredden har varit till 

stor nytta i gehörsundervisningen. Alex har piano som huvudinstrument och 

undervisar på en musikhögskola. 

 

• Joe har jobbat som musiklärare kontinuerligt sedan 2003 och anser att datorn 

nuförtiden är hans huvudinstrument, men att trombonen var det en gång i tiden 

och att pianot, på senare tid, har blivit ett slags ”hemmainstrument”. Joe menar 

att kompositionsövningar och ”skapande som en del i att lära sig gehör” är 

"jätteviktigt". Joe undervisar på en musikhögskola. 

 

• Morgan har jobbat kontinuerligt som musiklärare sedan 2008 och har trumpet 

och kornett som huvudinstrument samt piano som biinstrument. Han är den enda 

av informanterna som har absolut gehör, vilket han säger sig ha ärvt från sina 

föräldrar. Morgan undervisar femtio procent på en folkhögskola och femtio 

procent på en musikhögskola. 

 

• Kim har jobbat som musiklärare i fjorton år. Han skriver mycket musik och 

arrangerar också musik. Kim har haft valthorn som biinstrument och han 

jobbade som frilansmusiker på heltid i femton år innan han började jobba som 

musiklärare. Kim har egentligen musikteori som ett större intresse än själva 

gehöret. Han har piano som huvudinstrument och undervisar på estetiska 

programmet på en gymnasieskola. 
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• Charlie har jobbat som musiklärare sedan 1977 och arbetar både som 

gehörslärare och ensemblelärare på musikhögskolan. Han har jobbat mycket 

med improvisation och intresset för själva ämnet gehör uppstod någon gång 

under mitten av åttiotalet, medan intresset för att planka låtar uppstod redan på 

sjuttiotalet. Charlie har piano som huvudinstrument. 

 

3.3.3 Förberedelser och genomförande 

Varje informant fick själv bestämma plats för intervjun. Den första intervjun gjordes på 

distans med bild och ljud via Skype, medan de fyra resterande intervjuerna gjordes öga 

mot öga. Vid varje intervju användes en intervjuguide (se bilaga) indelad i fyra 

huvudteman med ett antal delfrågor. Efter den första intervjun modifierades en av 

frågorna i det tredje temat i förhållande till den ursprungligt utformade intervjuguiden 

(efter rådgivning ifrån en av informanterna). Dessutom ströks två utav frågorna i det 

fjärde temat, eftersom de var i det närmaste identiska med motsvarande två frågor i det 

tredje temat. Samtliga intervjuer genomfördes individuellt. 

 

Innan intervjun påbörjades fick informanten en utförlig beskrivning om syftet med 

studien och deras deltagande. Därefter spelades intervjun in i form av en ljudupptagning 

med hjälp av en mobiltelefon. 

 

De flesta intervjufrågorna var öppet formulerade. Vid flera tillfällen ställdes följdfrågor 

med syfte att få rikare beskrivningar från informanterna. De fem intervjuerna tog var 

och en mellan tjugosju och åttio minuter att genomföra och avslutades först när alla 

frågeställningar bedömdes vara tillräckligt besvarade. Samtliga informanter fick 

chansen att tillägga något om de kände att de hade något övrigt som de ville säga innan 

ljudupptagningen avslutades. 

 

3.3.4 Analys och kategorisering av data 

Innan materialet analyserades närmare transkriberades alla intervjuer till text. Det kan 

dock tilläggas att en preliminär analys påbörjats redan omedelbart efter det att själva 

intervjuerna hade ägt rum. 
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När transkriberingen var färdig lästes först varje intervju igenom en gång. Därefter 

lästes intervjuerna igenom en andra gång, samtidigt som anteckningar om metoder, 

teman och likheter intervjuerna emellan noterades. Delar av texten klipptes bort, då de 

inte bedömdes ha någon direkt relevans i förhållande till studiens syfte. Resterande text 

sammanställdes till ett antal kategorier motsvarande textens innehåll.  

3.4 Studiens tillförlitlighet 

I samband med intervjuer finns naturligtvis en viss risk för att informanten inte ger 

tillräckligt uttömmande svar och att dessa svar inte avspeglar dennes egentliga 

inställning. Kanske vill informanten inte dela med sig av vissa åsikter på grund av 

blyghet, eller för att de inte känner sig trygga i en intervjusituation. Det finns även en 

risk för att vissa aspekter av frågan förblir obelysta på grund av att informanten har valt 

att stå fast vid sina bestämda åsikter i olika frågor. Ingen av informanterna gav dock 

intryck av att känna sig obekväm eller utelämnad i situationen. Flera informanter 

tycktes välja sina ord extra noga, troligtvis eftersom allt som sades spelades in. Det är 

dock min bedömning att detta troligtvis inte haft någon större betydelse för studiens 

samlade resultat. 

 

Studien har fokuserat på informanternas uppfattningar så som de kommit till uttryck i 

intervjuerna. Samtliga informanter har musikpedagogisk utbildning, erfarenhet av att 

bedriva gehörsundervisning samt av arbete på ett program eller en utbildning med 

musikinriktning. Informanterna tycks ha byggt sina uppfattningar och 

undervisningsmetoder på likartade erfarenheter, vilket innebär att det inte har bedömts 

behövas intervjuer med fler informanter för att få kunskap om de vanligaste och 

viktigaste metoderna som används.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Eftersom det inte har bedömts vara av intresse för studiens syfte att ange informanternas 

riktiga namn, har alla getts fiktiva namn. Informanterna har således inte behövt känna 

någon oro inför att det som de har sagt i intervjuerna skall få negativa konsekvenser. 

Detta torde vara i enlighet med Kvales och Brinkmanns (1991/2003) rekommendation: 
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För att värna om intervjupersonernas privatliv kan man använda sig av fingerade namn och 
ibland förändringar av intervjupersonernas egenskaper vid publiceringen av resultaten. Det 
blir alltså fråga om att ändra formen på informationen utan att göra några större ingrepp i 
den mening som förmedlas. (s. 323) 
 

Vetenskapsrådet (1990) har i sin skrift Forskningsetiska principer humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning behandlat individskyddskravet, vilket också beaktats i 

denna studie. Individskyddskravet är i sig självt uppdelat i fyra krav: 

 

1. Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte (s. 7). 

2. Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (s. 9). 

3. Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (s. 12). 

4. Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (s. 14). 

 

(Vetenskapsrådet, 1990) 
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4. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras det analyserade och sammanställda resultatet av den 

intervjustudie som presenteras i denna uppsats och som syftade till att undersöka de 

strategier och metoder som ett antal gehörslärare använder sig av för att lära sina elever 

att träna sitt relativa gehör. I samband med analysen av de transkriberade intervjuerna 

utkristalliserades följande huvudteman: 

1. Gehörslärarnas metoder och strategier vid träning av det relativa gehöret 

2. Huvudinstrumentets betydelse 

 

4.1 Gehörslärarnas metoder och strategier 
vid träning av det relativa gehöret 
 
I kapitlets första huvudavsnitt presenteras följande teman:  

• Gehör är en färskvara 

• Gehörslärarnas metoder och strategier vid träning av det relativa gehöret 

• Strategier för identifiering av toners funktioner i förhållande till ackord och 

harmonik 

 

 

4.1.1 Gehör är en färskvara 
 
Informanterna tycktes vara överens om att det relativa gehöret är en färskvara som man 

måste träna upp för att utveckla. Detta är enligt informanterna en av de viktigaste 

byggstenarna för ett välutvecklat relativt gehör. En informant, Alex, menar att ingen 

föds med ett välutvecklat relativt gehör, utan det måste man träna sig till: 

Jag tror att ett relativt gehör, det är lite grand av en färskvara, som man brukar säga. 
Ett relativt gehör tränar man upp. Jag tror inte att ett relativt gehör bara har man, utan 
ett relativt gehör... det är ju inte som absolut gehör, som man då har eller inte har, utan 
det tränar man upp på olika sätt. 

 

På grund av detta så måste man ständigt hålla igång träningen av det relativa gehöret, 

annars försämras det.  En informant, Charlie, är mycket noga med att poängtera detta 

för sina elever: ”Gehör är en färskvara, säger jag alltid till alla. Inte alla jag träffar men 
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alla mina studenter. Det är någonting som kan... Håller man inte fart på det så blir man 

sämre på det helt enkelt.” 

 

Detta innebär att nyckeln till ett välutvecklat relativt gehör anses vara att träna mycket 

och ofta. Enligt informanterna räcker det inte med den träning som man får i 

undervisningen i skolan, utan det är av yttersta vikt att varje enskild elev tränar på egen 

hand. För att elevernas träning ska kunna leda till utveckling, så måste de veta hur de 

ska träna. När en av informanterna, Morgan, fick frågan hur denne går till väga vid 

träning av sitt egna relativa gehör, svarade denne: ”Det tycker jag nog att jag gör med 

appar och med att man sitter och läser Modus Novus ibland och försöker utmana sig 

själv lite grand”. 

 

Modus Novus, som Morgan nämnde i sitt svar, är en lärobok i fritonal melodiläsning 

skriven av Lars Edlund (2009[1964]). Metoden att använda applikationer vid 

gehörsträning är något som Morgan även rekommenderar sina elever att göra. Eleverna 

får tips på olika applikationer som finns att ladda ner till mobiltelefoner och dylikt för 

att exempelvis träna intervall och hålla det relativa gehöret vid liv. Morgan 

rekommenderar starkt att de har minst en gehörsträningsapplikation i mobilen. 

   

4.1.2 Strategier för identifiering av intervall 
 
När man studerar på högskolenivå förväntas man kunna vilka de olika intervallen är och 

vad de kallas, men på gymnasienivå är detta inte lika självklart. Kim, som undervisar på 

gymnasiet, brukar börja intervallträningen med endast ett fåtal intervall: 
Det första vi jobbar med är att identifiera stor sekund och liten sekund och hitta 
spänning och avspänning i liten sekund melodiskt efter varandra och att... det här att 
det hela tiden vill vidare om man har en stor sekund, att det finns ingen avslutning. Så 
fort man spelar ett gäng stora sekunder efter varandra och avslutar med en liten sekund 
så är vi indoktrinerade att höra det som en avslutning, och att man lär sig minnas det 
och identifiera att det är det man hör/…/ 

 

När eleverna först introduceras för intervall, är det viktigt att de tar endast några få 

intervall åt gången, samt att pedagogen lär eleven att relatera intervallet till en stämning, 

exempelvis vila eller spänning. Om pedagogen inte tar hänsyn till detta finns det risk för 

att förvirring kan uppstå bland eleverna. En informant, Joe, brukar fråga sina elever om 

hur de själva upplever olika intervall; hur de gör för att komma ihåg dem, hur de låter 
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och vad de tänker på. 

 

Morgan brukar dela in intervallen i konsonanser (välljudande intervall) och dissonanser 

(icke välljudande intervall): 
Vi brukar ha en uppställning, vad gäller intervall, i början bara genom att dela upp 
dem i konsonanser och dissonanser så att man direkt får se vilka som är fullkomliga 
och vilka som är ofullkomliga konsonanser och så vidare, och dissonanser har man en 
liten sådan här smakbarometer. Vilka är milda, vilka är hårda och så vidare. 

 

Att komponera musik med endast ett fåtal utvalda intervall, menar Morgan är en bra 

metod. Eleverna får två eller tre intervall som de ska skapa musik utifrån, för att sedan 

lyssna på varandras små korta kompositioner och skriva ner vad de hör. Morgan brukar 

även använda sig av grafiska intervallmelodier på vita tavlan, som en övning i att sjunga 

olika intervall både uppåt och neråt. I denna övning ligger inte fokus på tonerna, utan på 

tonstegen, exempelvis att sjunga en ren kvart (R4. Två och ett halvt tonsteg) ner och 

sedan en stor sekund (S2. Ett helt tonsteg) upp: 
Jag brukar jobba ganska mycket med grafer på tavlan/…/så att man, istället för att skriva ut 
tonerna i sig, så skriver jag ganska ofta upp en punkt där och sen en punkt snett nedanför 
och så skriver man R4 där emellan. Sedan kanske man skriver S2, alltså stor sekund upp till 
nästa punkt och sedan kommer R4:an ner igen och så vidare, så att man får sjunga melodier 
utifrån intervallbenämningar/…/  

 

För att underlätta identifieringen av intervall menar flera av informanterna att det kan 

vara till stor hjälp att förknippa varje intervall med starten på en känd melodi. Så här 

uttrycker Kim detta: 

/…/då brukar vi göra såhär att vi tar alla intervallen inom en oktav, först de rena och 
stora intervallen bara, och så får de själva leta låtar som börjar på de intervallen, så att 
jag ger dem inte ett gäng låtar och berättar för dem att den här låten börjar på det, utan 
de får själva leta och då kan de ju hitta precis vad som helst som är helt ny musik, men 
som de minns då.  

 

Joe menar att denna metod kan vara missvisande, ”för då blir det som att det måste 

stämma med ackorden också”, medan Alex menar att det kan vara bra till en början att 

förknippa intervall med kända melodier, men att man måste tänka på fler sätt än så för 

att skapa en bredare musikalisk medvetenhet: 
Jag försöker att jobba med intervall på olika sätt. Om det behövs så kan man utgå ifrån 
melodier, kända melodier, för att på det sättet komma in, men jag tror att det är en 
början bara, jag tror inte att det... i förlängningen så bör man jobba på andra sätt. Att 
kunna också klä av ett intervall, att kunna intonera en stor sext utan att tänka på "Nu 
tändas tusen juleljus". 
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Eleverna behöver, enligt informanterna, vänja sig vid intervallen genom att höra dem 

många gånger. Detta ska med tiden leda till en automatisk musikalisk medvetenhet om 

hur ett intervall låter. På så sätt så kommer eleverna att så småningom brytas loss ifrån 

meloditänket. Charlie uttrycker detta på följande sätt: ”Du kan också spela en grundton 

och en ters och så ska du... säger du sjung grundtonen, sjung kvinten, så får de också en 

typ utav intervallövning då som finns i ett harmoniskt sammanhang”. 

 

I Sverige jobbar de flesta gehörslärare med att använda siffror på de olika tonerna i en 

skala. Samtliga fem informanter berättar att de själva jobbar med siffror i sin 

gehörsundervisning, men Joe, Kim och Charlie berättar att de även tillåter sina elever att 

använda sig av solmisation i undervisningen, ifall eleverna är vana vid det systemet och 

att det fungerar bra för dem. Solmisation innebär i korta drag att man namnger tonerna i 

en skala med stavelser, istället för med siffror. 

 

En viktig aspekt i intervallträningen är att inte låsa sig vid att ett intervall bara kan 

upplevas på ett sätt, utan att det kan upplevas på många olika sätt. En informant, Alex, 

hävdar att: ”en liten ters kan låta moll, som en grundton och mollters i en molltreklang, 

men den kan också vara avståndet från durters och kvint i en durtreklang, och då låter 

den helt annorlunda”. En liten ters innebär ett och ett halvt tonsteg, medan en durters 

innebär två hela tonsteg. Kvinten är det femte tonsteget i en dur- eller mollskala. 

Upplevelserna beror helt och hållet på i vilket sammanhang som intervallet 

förekommer, vilket eleverna måste ta hänsyn till vid identifieringen. 

4.1.3 Strategier för identifiering av toners funktioner i förhållande till 

ackord och harmonik 

En viktig del i träningen av det relativa gehöret är att bli musikaliskt medveten om vilka 

funktioner som de olika tonerna i ett ackord eller en melodi har. Charlie understryker 

att: 
Problemet med intervall, det är att de förekommer inte bara på det sättet att man bara 
slår ner en ren kvint till exempel, utan samma intervall förekommer ju i ett harmoniskt 
sammanhang, det vill säga du spelar ett AbMaj-ackord, till exempel, så är tonen C och 
G, som representerar en ren kvint också en durters och en majsjua/…/  
 

Alex berättar i intervjun att tonfokus innebär tonföreställning och inre hörande. 

Musikläran är en viktig del i detta ”för att kunna relatera det hörda och placera in det i 
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teorin”. Informanterna Alex, Joe och Charlie hävdar alla att det första som de lär sina 

elever vid identifiering av toners funktioner, är hur en grundton låter. Grundtonen är den 

första tonen i en skala och enligt dem tycks en grundton kännas stadig och ha en 

betydligt högre tyngdkraft, jämfört med den mer tyngdlösa kvinten. Målet är enligt Axel 

att eleverna ska bli så musikaliskt medvetna så att de kan höra om en ton låter som en 

ters, eller om en ton låter som en kvint.  Han tycks mena att eleverna kan lära sig att få 

känslan av hur en ters och en kvint låter, genom att sjunga runt på intervallen i en 

treklang: 
Men om då tersen heter G#, ja då måste jag ha teorin. Bakgrunden. Då måste jag 
kunna tänka: hur ser en treklang ut där G#:et är ters? Då måste jag veta att jag ska 
tänka ner en stor ters från G#, så kommer jag ner till E, och så är det E-dur. 
 

Joe anser att ett av de mest användbara sätten att tänka när man identifierar toners 

funktioner är att tänka utifrån tonarten som man är i och att man stannar upp i sitt 

sjungande, på exempelvis tersen, och reflekterar över hur den känns i förhållande till 

grundtonen: 

Jag brukar lägga ett C lågt i basen som en pedal väldigt tydligt/…/och jag blandar 
medvetet språk; säger ters och sekund, och nästa gång säger jag tre och två, så jag 
blandar begreppen /…/för mycket handlar om att bli medveten, tycker jag, om de här 
nyanserna, kvalitén på tonerna i en tonart, och även i förhållande till ackordet som då 
är nästa moment som man kan koppla på. Att man då kan, utifrån ackordet, känna att 
man är på tersen eller att man är på kvinten och så vidare. 
 

Morgan har en övning som han använder ofta och som går ut på att man spelar en och 

samma ton och lägger tre olika ackord till redan nämnda ton, för att omharmonisera 

tonen och belysa den utifrån olika perspektiv. I början så läggs ackorden endast i 

grundläge, vilket innebär att grundtonen ligger underst i ackordet, tersen i mitten och 

kvinten högst, men efter ett tag placeras ackorden även i övriga lägen.  

 

Kim jobbar för att eleverna ska lära sig att identifiera en ackordföljd. Då jobbar eleverna 

med ett begränsat antal ackord och det ska till en början hitta enbart grundtonen: 
Så att de får en liten fras som de sjunger som kan vara ett, två, fyra fem till exempel, 
och så spelar man ackord som bara är ett, två, fyra fem-ackord i olika blandningar, 
liksom. Och så får de träna sig. De sjunger den där frasen i samma oktav hela tiden, 
alltså samma fras för att hitta så att de kan prova sig fram. 
 

Med tiden lär sig eleverna att det andra ackordet i skalan, subdominantparallellen, är 

moll om tonarten är dur, vilket underlättar i deras identifierande. När eleverna har 

jobbat nog länge med att hitta grundtonen, går de vidare med att hitta karaktärstonerna, 
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det vill säga tersen och septiman (det sjunde skalsteget). 

 

Kim brukar även ge eleverna en arrangeringsuppgift som går ut på att skriva ett 

trestämmigt arrangemang där basen endast spelar grundtoner, medan de övriga två 

stämmorna skiftar mellan tersen och septiman: ”/…/sen sjunger vi de arrangemangen, så 

att de får känna att nu sjunger jag tersen och nu rör den sig ditåt, nu blev det en sjua, så 

att de analyserar och lär sig att sjunga och hitta de tonerna i ackorden”. När eleverna ska 

hitta sexten (det sjätte skalsteget) så kan de börja med att tänka dels på att sexten har en 

speciell färg, dels på förhållandet till kvinten. 

 

Charlie använder sig också av metoden att sjunga stämmor på siffror, med en 

medvetenhet om vilken funktion som den sjungna tonen har i förhållande till ackordet: 
Det är ju ett sätt och sen kan du ju sjunga melodier, bara melodier, det är ju faktiskt en 
ganska likartad idé i och för sig, men att du sjunger en melodi och så sjunger du hela 
tiden melodin utifrån tonplats i förhållande till ackorden, till skillnad ifrån när du 
sjunger tonerna i förhållande till en grundton, det vill säga alla tonerna i förhållande 
till tonen C om nu det går i C-dur till exempel. 
 

Charlie använder sig även av en metod som innebär att denne spelar en melodi, som 

bygger på längre notvärden. Eleverna skall då på varje ton stapla durtreklanger 

nedåt. Vid denna övning så har eleverna melodin och ackorden noterade på ett 

papper. 

 

4.2 Huvudinstrumentets betydelse 
 

Detta huvudavsnitt handlar om olika aspekter som har anknytning till 

huvudinstrumentets betydelse vid gehörsträning: 

• Visualisering 

• Sång 

• Harmonikförståelse 

• Diskantinstrument 

  

4.2.1 Visualisering 

För att underlätta träningen av det relativa gehöret kan man ta hjälp av att visualisera, 
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exempelvis, sitt huvudinstrument. Alex uttrycker detta på följande sätt: 

Jag har märkt att, när det gäller visualiseringen, de bilder man ser för att definiera 
någonting gehörsmässigt, tänker jag... ser jag en klaviatur framför mig eller ser jag ett 
notsystem eller ser jag kanske t.o.m. en gitarrhals, eller känner greppen fysiskt, 
föreställa mig hur fingrarna tar ett visst ackord, eller en vis ton på basen till exempel. 
Det har jag ju märkt att olika elever visualiserar olika och då, helt naturligt, i 
förhållande till sitt eget instrument.  

 
Alex tycker sig ha märkt att visualiseringen och elevens huvudinstrument hör ihop, men 

också att de som exempelvis har gitarr som huvudinstrument, ibland tänker sig en 

pianoklaviatur i alla fall, ”eftersom det helt enkelt är tydligare”. Därför är Alex noga 

med att fråga sina elever hur de tänker och vad de ser framför sig och har då märkt att 

de flesta föreställer sig en pianoklaviatur. 

   Kim har i sin tur lagt märke till i sin undervisning att de flesta av eleverna som har 

gitarr som huvudinstrument, väljer pianot som verktyg när de jobbar med gehör, teori 

och analys: ”Då, även gitarristerna, sätter sig hellre vid ett piano, märker jag, och spelar, 

för då kan de spela e-f-e-d-e i högerhanden och så provar de ett ackord i vänsterhanden, 

liksom, i grundläge”. De föredrar dock att använda sitt huvudinstrument vid arrangering 

och komposition. Kim uppmanar sina elever att tänka på sitt huvudinstrument och att de 

visualiserar greppen på instrumentet.  

 

4.2.2 Sång 

Alex berättar att ”det är inte alltid som det är bekvämt att sjunga, att använda rösten som 

gehörets instrument”. Mycket av gehörsundervisningen består av att återupprepa det 

man hör genom att sjunga det, men långt ifrån alla gehörselever är sångare eller 

bekväma med sin röst.  

   En av informanterna, Morgan, tycker att det är intressant att sången blivit en 

grundförutsättning och ser en tydlig ovilja bland de elever som inte har sång som 

huvudinstrument. Morgan menar att de känner sig osäkra och ”att det inte blir lika 

precist kanske som de skulle vilja ha det” och att de mycket hellre skulle föredra att 

plocka ut vad de hör på ett ackordinstrument istället. Morgan jobbar dock aktivt för att 

sången ska fortsätta vara central och menar att tonkontroll är något som bör jobbas på 

hela tiden. 

   Charlie tror att sångregistret kan ha ett samband med vilka toner som kan vara svårare 

för en elev att hitta, jämfört med vilka toner som är lätta:  
/…/det kan vara vissa studenter som har väldigt svårt för att hitta en baston, en ton 



24 

som ligger utanför deras sångregister. Inte helt ovanligt till exempel att en sopran som 
är van vid att sjunga melodier tycker att det är jättesvårt att hitta bastoner och så. 

 
Charlie tror också, liksom Morgan, att röstens kvalitet spelar roll; att en del elever har 

en god och stabil röst, medan en del elever är mer instabila och har svårare att hitta 

tonerna på grund av att rösten ”inte är på plats” så som Charlie uttrycker det.  

4.2.3 Harmonikförståelse 

Informanterna Joe och Charlie menar att elever som har ackordinstrument som 

huvudinstrument ofta har ett försprång vid ackordspel eftersom de är mer vana vid det. 

Joe hävdar att huvudinstrumentet spelar stor roll i harmonikförståelse:  
Pianister har mycket lättare att förstå harmonik, för de ser harmoniken tydligare på 
klaviaturen. Det är ju det att... ettstruket C kan du bara ta på ett ställe på ett piano, men 
på en gitarr kan man ta ettstruket C på flera olika ställen (...) vilket gör att det är en så 
tydlig, grafisk representation av hur musiken är uppbyggd på ett piano, och det blir 
väldigt abstrakt för vissa instrumentgrupper egentligen. 
 

Joe ger också uttryck för sin uppfattning att personer som till exempel har 

blåsinstrument som huvudinstrument och sångare kan ha svårare att få en tydlig 

ackordöverblick och att skillnaden mellan olika toner inte är så tydligt representerat som 

på exempelvis ackordinstrument.  

 

4.2.4 Diskantinstrument  

En av informanterna, Morgan, har märkt att elever som har diskantinstrument som 

exempelvis flöjt, fiol, klarinett eller trumpet som huvudinstrument ofta har svårare för 

harmonik i det låga registret. Morgan lägger därför särskild vikt på att dessa elever ska 

få sjunga mycket melodier i det lägre registret i körsatser exempelvis, även om dessa 

elever inte är bassångare. 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Informanterna var alla eniga om att ett bra relativt gehör inte är något som man föds 

med, utan att det är någonting som man måste träna upp och ständigt hålla vid liv. 

   Metoderna som pedagogerna lär ut till sina elever är inte bara till för att de ska bli 

bättre på att sjunga intervall, utan också för att de ska bli mer musikaliskt medvetna och 

kunna förstå, lyssna och njuta av musik på ett mer medvetet sätt. 

   Flera av informanterna ger också uttryck för att något av det absolut viktigaste med att 
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eleverna får träna upp sitt relativa gehör är att de kan ha användning av det i sitt 

praktiska musicerande, så att det relativa gehöret blir en nyttig egenskap även utanför 

klassrummet.  

 

De flesta av informanterna menar att huvudinstrumentet har stor betydelse vid träning 

av det relativa gehöret, men att det även finns andra faktorer som spelar stor roll. 

   Kim hävdar dock att det inte alltid är så enkelt som att huvudinstrumentet har stor 

betydelse vid träning av det relativa gehöret, vilket han själv inte analyserat särskilt 

mycket, utan att det har mer med varje enskild individ att göra. 

   Charlie hävdar, liksom Kim, att det inte är så enkelt som att gehörsträningen skulle 

vara helt och hållet instrumentberoende och har haft flera exempel på elever som inte 

har ackordinstrument som huvudinstrument, men som ändå har haft lätt för 

ackordgehör. Charlie tror att det kan ha att göra med att de antingen har spelat 

ackordinstrument vid sidan av sitt huvudinstrument, eller att de har rört sig i genrer som 

gjort dem intresserade för harmonik. 
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5. Resultatdiskussion 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt om hur studiens metod har fungerat. Sedan följer en 

jämförelse mellan studiens resultat och den tidigare forskning som omnämnts. Därefter 

följer en slutdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Valet av metod 

För att få reda på vilka metoder och strategier som gehörslärarna föredrar så har de i 

denna studie blivit intervjuade så att de haft möjligheten att berätta med egna ord. 

Denna metod känns mer personlig än att de till exempel skulle fått fylla i en utskickad 

enkät med frågor. Vid intervjuerna uppstod ofta följdfrågor, vilket enligt min 

bedömning har inneburit ett bredare resultat. Det är min upplevelse att varje intervju 

kunde genomföras utan att någon informant verkade nervös eller stressad. Det finns 

dock problem som kan uppstå med denna metod, till exempel att resultatet blir bundet 

till just det som informanterna berättar. Möjligheten är stor att informanterna har 

ytterligare metoder och strategier som de inte kommer på just i stunden. I ett fåtal fall 

hände det att informanterna till att börja med inte förstod en fråga i intervjuerna, 

eftersom den inte var tillräckligt tydligt formulerad, men detta följdes upp för att i 

görligaste mån undvika missförstånd och missuppfattningar. 

  

5.2 En hermeneutisk syn på resultaten 

Studiens resultat är baserat på mötena mellan forskaren och de gehörslärare som deltagit 

i de kvalitativa forskningsintervjuerna. Under själva intervjuerna uppnåddes ny 

kunskap, gränsen för förståelsehorisonten breddades och förståelsen vidgades. 

 

Resultatet ger inga absoluta svar på studiens forskningsfrågor utan utgörs av den 

förståelse som uppnåtts utifrån den tolkning som gjorts och som inspirerats av ett 

hermeneutiskt tänkesätt. Mycket tid har lagts ner på att analysera den transkriberade 

texten och sammanställa det resultat som skapats med hjälp av insamlad data. Även om 
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resultaten inte gör anspråk på att leda fram till någon absolut sanning, har det inte desto 

mindre bedömts som relevant i förhållande till studiens angivna syfte. 

    

5.3 Resultat i förhållande till tidigare 

forskning 

Det resultat som uppnåtts i denna studie tycks i flera avseenden överensstämma med 

innehållet i den litteratur som tidigare omnämnts. I detta avsnitt görs därför en kort 

jämförelse mellan resultatet och nämnda litteratur. 

 

En viktig skillnad är dock att det i den tidigare forskningen i första hand är eleverna som 

har studerats, medan informanterna i denna studie är lärare. De elever som studerats i 

Johanssons (2013) samt Emmoth och Utsis (2012) undersökningar gick på gymnasiet, 

precis som informanten Kims elever, fast i en annan del av landet. Eleverna i Reitans 

(2009) studerar på musikhögskolan, fast i Norge till skillnad från informanterna Alex, 

Joes, Morgans och Charlies elever som alla studerar i Sverige. Gehörsmusikerna med 

musikalisk utbildning i Johanssons (2002) studie har alla studerat musik på 

folkhögskola. Morgan är den enda informanten i denna studie som jobbar på en 

folkhögskola, men både Alex och Charlie har erfarenhet av att undervisa på 

folkhögskolenivå. 

 

5.3.1 Strategier för att identifiera toner utifrån musik 

Som tidigare beskrivits i resultatkapitlet brukar Joe fråga sina elever om hur de upplever 

olika intervall; hur de gör för att komma ihåg dem, hur de låter och vad de tänker på.  

Morgan lär i sin tur sina elever att skilja på dissonanta och konsonanta intervall. 

Liknande metoder återfinns i Johanssons (2013) studie där en intervjuad elev svarar att 

hon tycker att dissonanta intervall generellt är lättare att identifiera än konsonanta 

intervall eftersom de har så pass mycket spänning i sig. 

 

Flera av informanterna i denna studie låter sina elever använda sig av minnesmelodier 

vid intervallidentifiering, vilket återfinns hos många av informanterna i både Johanssons 

(2013) och Emmoth och Utsis (2012) studier. Detta tyder på att denna metod tycks 
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passa många elever bra och används av allt att döma på flera olika musikinriktade 

institutioner. 

 

I resultatkapitlet underströk Alex, Joe och Charlie att det första som de lär sina elever 

vid identifiering av toners funktioner, är hur en grundton låter. I Johanssons (2013) 

studie har eleverna lärt sig att lyssna efter och lokalisera grundtonen vid 

ackordidentifiering, vilket sägs ha hjälpt dem väldigt mycket. Joe nämner i 

resultatkapitlet att ett av de mest användbara sätten att tänka när man identifierar toners 

funktioner är att utgå ifrån tonarten som man är i och relatera hur tonen man sjunger 

låter i förhållande till grundtonen, vilket liknar en metod som Kim använder med sina 

elever. Eleverna i Johanssons (2013) studie tänker också i skalor vid gehörsträningen. 

En av eleverna försökte exempelvis få en skalkänsla vid identifiering av korta fraser och 

sade sig uppfatta tonartskänslan i ackordprogressioner inom skalan, medan en annan 

elev, vid identifiering av intervall, sjöng durskalan uppåt från den lägsta tonen i 

intervallet till den högsta och kunde således räkna ut hur många steg det är mellan 

tonerna och visste därmed vilket intervall det rörde sig om. Den sistnämnda metoden 

överensstämmer med Helgessons (2003) beskrivning av centraltonsgehör där alla toner 

har en specifik tonplats i skalan. 

 

För att eleverna ska få känslan av hur en ters och en kvint låter, låter Alex sina elever 

hitta grundtonen och sen sjunga runt på intervallen i en treklang. I Johanssons (2002) 

studie använder sig musikerna av en strategi vid ackordidentifiering som går ut på att 

bygga ackord utifrån bastoner, vilket liknar Alex strategi. 

 

5.3.2 Instrumentets betydelse? 

Som tidigare beskrivits i resultatkapitlet har både Alex och Kim märkt att eleverna ofta 

visualiserar en pianoklaviatur eller sitt huvudinstrument för att underlätta träningen av 

det relativa gehöret. Detta ligger i enhet med Emmoth och Utsis (2012) studie där tre av 

de intervjuade eleverna berättade att de föreställde sig pianots tangentbord som en inre 

visuell referens för att lättare kunna räkna och höra durskalans toner. 

 

I resultatet framgår det att Alex, Morgan och Charlie säger sig ha märkt att sången 

spelar stor roll i gehörsundervisningen och att elever som inte har sång som 
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huvudinstrument ofta har svårare att använda sång i gehörsundervisningen. I en intervju 

med en av lärarna i Emmoth och Utsis (2012) arbete om sångens inverkan på 

gehörsundervisningen gav informanten uttryck för följande: 
/…/rösten är gehörets tongenerator, den är bra för att tydliggöra det som hörs inuti och 
att det blir svårare för de elever som inte är [vana] att använda rösten. Han menar att 
stämbanden kanske inte bär när de ska sjunga svårare toner, de har svårare för att 
använda rösten som verktyg. De elever som är vana att använda rösten för sång har en 
fördel när det gäller exempelvis melodidiktat. (s. 34) 
 

Som tidigare beskrivits i resultatkapitlet gav Joe uttryck för sin uppfattning att personer 

som till exempel har blåsinstrument som huvudinstrument och sångare kan ha svårare 

att få en tydlig ackordöverblick och att skillnaden mellan olika toner inte är så tydligt 

representerat som på exempelvis ackordinstrument. Detta framgår också i Emmoth och 

Utsis arbete när de beskriver hur sång som instrument fungerar som referens vid 

harmonikförståelse jämfört med exempelvis piano och gitarr: 

Sång som instrument är svår att använda som referens för inlärning av musikteori på 
det sättet att det inte finns fasta bestämda intervall i ett system som till exempel 
pianots tangentbord, gitarrens och basens bandstavar, klarinettens och saxofonens 
klaffar m.m. Den som har sång som enda instrument har att förlita sig på sina 
stämband som referens och det ger ingen ”trappstegsreferens” liknande pianots vita 
tangenter som stöd när exempelvis skalor eller ackord ska analyseras. (Emmoth & 
Utsi, 2012. s. 40) 
 

Författarna påpekar dock att de elever som intervjuats i studien och som huvudsakligen 

spelar ett instrument som inte möjliggör treklanger och ackord, har kompletterat sin 

träning genom att lära sig ett ackordinstrument. 

 

Morgan berättar att han upplever hur elever som har diskantinstrument ofta har svårare 

för harmonik i det låga registret. Detta framgår även i Emmoth och Utsis arbete där en 

av lärarinformanterna dessutom nämner att elever med basinstrument ofta tycks ha svårt 

för harmonik i det höga registret: 
Dessutom råder inbördes skillnader mellan hur dessa klassiska instrumentalister är 
vana att läsa och spela noter menar Leif, han har märkt att cellister och basister är mer 
trygga med noter i basklav och en klarinettist är mer van med noter i g-klav. (Emmoth 
& Utsi, 2012. s. 33) 

  

5.3.3 Musikalisk medvetenhet 

Informanterna i denna studie tycks vara eniga om att gehörsträning bidrar till en högre 

musikalisk medvetenhet och bör kopplas till elevernas praktiska musicerande, vilket 

ligger i enhet med resultatet i Reitans (2009) enkät: 
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Aural training leads to a great variety of practical/oral/written skills and to theoretical 
knowledge appreciated as useful and transferable to musical praxis. The study shows 
that aural training also leads to more accurate comprehension and more focussed 
awareness in general. It is suggested that aural training contributes to the 
developement of skills such as inner hearing, audiation and categorial perception (s. 
207) 
 

Informanterna i denna studie menar att det inte finns någon mening med att träna det 

relativa gehöret om eleverna inte kan applicera sina kunskaper utanför klassrummet 

eller utnyttja sina färdigheter vid eget musicerande eller vid musiklyssning. Eftersom 

Gehör är ett obligatoriskt ämne på Musikhögskolan så måste det finnas en anledning till 

det (Reitan, 2009). Det är oklart om samtliga elever vid estetiska programmet och på 

Musikhögskolan ser sambandet mellan gehörsträning och det praktiska musicerandet. 

Därför är det av stor vikt att gehörslärarna är tydliga med att poängtera sambandet för 

eleverna i förhoppning att alla ska bli motiverade i ämnet. 

Reitan (2009) talar även i sin artikel om categorical perception, där man kopplar 

musikaliska strukturer till ord, till exempel ackordnamn, intervall, skalor, tonarter osv: 
The ability to categorize is also relevant in the listening aspect of music. This activity 
is then a combination of theoretical knowledge and performance in practice. This 
demonstrates the close connection between theory and practice in the aural training 
subject, as shown by my respondents. (s. 215) 

 

Ett exempel på en högre uppnådd musikalisk medvetenhet går att finna i Johanssons 

(2013) studie där en av de intervjuade eleverna lärt sig hur flera intervall låter utan att 

koppla det till, exempelvis, en minnesmelodi. Dock kan de inte själva förklara exakt hur 

de känner igen intervallen, utan säger sig känna igen dem ”bara så där” (s. 25) 

5.4 Slutdiskussion 

Studiens övergripande syfte har som nämnts varit att kartlägga olika gehörslärares 

metoder och strategier vid träning av det relativa gehöret. Syftet delades in i två 

forskningsfrågor. Den första frågan handlade om vilka strategier och metoder som 

gehörslärare lär ut till sina elever för att identifiera toner utifrån musik. Den andra 

frågan handlade om instrumentets betydelse samt elevernas egna huvudinstruments 

betydelse vid träning av det relativa gehöret. 

 

I intervjuerna med lärarna framkom intressanta svar om hur de tänker och agerar vid 

exempelvis identifiering av toners funktioner, intervallidentifiering samt hur instrument 

och elevernas eget huvudinstrument påverkar deras inlärning. En intressant aspekt är att 
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lärarnas metoder ska hjälpa eleverna att lösa gehörsbaserade problem så effektivt som 

möjligt och helst utan att vara ansträngande. Det är dock troligt att det finns många fler 

strategier som är effektiva vid träning av det relativa gehöret och att dessa intervjusvar 

kan ses som en introduktion, eller de första stegen till ett välutvecklat relativt gehör. 

Gehör är ett relativt outforskat ämne som kan kännas oändligt stort, vilket kan leda till 

att nya, bättre strategier ständigt kommer att uppenbara sig. 

 

Informanterna i denna studie var eniga om att gehör är en färskvara och måste ständigt 

tränas för att inte försämras. Detta är ett fenomen som jag själv märker av ifall jag inte 

tränar mitt gehör under en tid, därför är jag noggrann med att ständigt hålla gehöret i 

trim. Ett konkret exempel var när jag började få lektioner i gehör igen efter ett års 

uppehåll ifrån musikhögskolan p.g.a. att jag läste mitt sidoämne, engelska. Gehör är inte 

en obligatorisk delkurs i varenda årskurs på varken Musikhögskolan eller Estetiska 

programmet, vilket det i mitt tycke bör vara. 

 

Många av de strategier som gehörslärarna i denna studie lär ut vid identifiering av 

intervall känns bekanta för mig sedan tidigare. Då jag sjunger mycket, både i kör och 

solo, har strategierna varit till stor hjälp vid sång efter notbild. Strategierna vid 

identifiering av toners funktioner har varit till hjälp främst när jag ska plocka ut musik 

på gehör för att skriva ner på noter. När man lärt sig att identifiera känslan av tonens 

funktion så upplever jag att man lättare kan lista ut vilka ackord som samtidigt spelas. 

 

De resultat som presenterats i denna studie angående huvudinstrumentets betydelse kan 

jag till viss del känna igen hos mig själv, men även hos mina medstudenter samt de 

elever som jag undervisat under min praktik på gymnasieskolan. När jag började få 

lektioner i ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiet så visualiserade jag ofta 

pianotangenter, eftersom mitt huvudinstrument på gymnasiet var piano. Detta var dock 

en metod som jag sedermera kände att jag inte längre behövde. Jag skiftade 

huvudinstrument från piano till sång då jag började på Musikhögskolan i Malmö. Jag 

har sjungit större delen av mitt liv och hade inga problem med att sjunga på 

gehörslektionerna, men jag har märkt att somliga elever som inte har sång som 

huvudinstrument inte har känt sig bekväma med att sjunga inför gruppen. Detta gäller 

dock inte uteslutande för dessa elever, då jag har märkt att även somliga elever med 

sång som huvudinstrument ej heller känt sig bekväma med att sjunga inför resten av 
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gruppen. Detta beror kanske på nervositet eller oro över att göra fel. Eftersom jag, som 

tidigare nämnt, hade piano som huvudinstrument före och under gymnasiet så hade jag 

själv inga större svårigheter vid harmonikförståelse eller identifiering av harmonik i 

högt respektive lågt register. Dock har jag märkt av flertalet exempel där dessa teorier 

stämmer.   

 

Även om flera av strategierna tycks vara gemensamma så finns det strategier som skiljer 

sig lärarna emellan. För mig som blivande lärare med ett brinnande intresse för gehör är 

det viktigt att känna till och kunna tillämpa så många effektiva strategier som möjligt, 

dels för min egen träning, men också i undervisningssyfte. Man får inte glömma att alla 

elever tänker olika kring ämnet gehör och har olika förutsättningar sinsemellan. Det är 

därför viktigt att läraren strävar efter att alla elever ska kunna ta del av 

gehörsundervisningen på ett likvärdigt sätt så att alla ges samma möjligheter att lära sig. 

Förhoppningen är att denna studie ska kunna vara till hjälp såväl för elever som för 

lärare i deras förståelse för hur man i olika situationer kan tänka vid gehörsbaserade 

problem kopplade till det relativa gehöret. 

 

5.5 Vidare forskning 

Undersökningen har väckt många nya frågor angående strategier och 

huvudinstrumentets betydelse. För att få en bredare inblick i informanternas 

intervjusvar, jämfört med egentlig undervisning, skulle en studie baserad på deltagande 

observation av lektioner vara av intresse. Eftersom inga elever intervjuats i denna studie 

saknas därför elevernas perspektiv och tankar kring gehörslärarnas metoder. För att få 

reda på dessa hade elevintervjuer varit en intressant metod. En vidare forskning i form 

av gehörstest hade också varit en intressant metod för att få veta hur elever tänker och 

agerar i samband med gehörsbaserade problem.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide med teman samt 
exempel på frågor 

 
Tema 1: Uppvärmningsfrågor 
 

1. Vilket, eller vilka, är ditt, eller dina, huvudinstrument? 

2. Hur länge har du jobbat som musiklärare? 

3. Var jobbar du nu? 

4. Hur länge har du jobbat där du jobbar nu? 

5. Vart har du jobbat innan dess? 

 
Tema 2: Bakgrund 
 

1. Hur uppstod ditt intresse för ämnet gehör? 

2. Hur länge har du undervisat i ämnet gehör? 

3. Har du ett välutvecklat relativt gehör? Om ja, är det något som du alltid har haft 

eller har du tränat dig till det? 

4. Har du absolut gehör? (Om ja, är det något som du alltid har haft eller har du 

tränat dig till det? Om nej, hoppa över fråga 2 i Tema 4.) 

 
Tema 3: Strategier för att identifiera toner utifrån musik 
 

1. Vilka strategier lär du ut till eleverna för att identifiera olika klingande intervall? 

2. Vilka strategier lär du ut till eleverna för att identifiera olika toners funktioner i 

förhållande till andra toner eller ackord och harmonik? 

3. Har du upplevt att elever föredrar någon specifik strategi framför någon annan, 

beroende på vilket som är deras huvudinstrument? Om ja, kan du ge exempel? 

4. Har du haft elever som har haft helt egna strategier? Om ja, kan du ge exempel? 

 
 
 



35 

Tema 4: Inre hörande 
 

1. Vilka strategier lär du ut till eleverna för att lära sjunga olika intervall utan 

klingande referens? 

2. Vilka strategier lär du ut till dina elever för att identifiera enskilda toner utan 

klingande referens? 

 
Övrigt 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Delkursplan för Gehör på 
lärarutbildningarna på Musikhögskolan 

 


