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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka samband mellan instrument och 

lärande i Gehörs- och musiklära på gymnasiets estetiska program. Syftet delades in i följande 

två frågeställningar: Hur tänker och agerar elever utifrån sitt instrument i ämnet Gehörs- 

musiklära? Hur förhåller sig lärare i sin undervisning till hur elever tänker och agerar utifrån 

sitt instrument i ämnet Gehörs- och musiklära? Två lärare och fem elever från två olika skolor 

intervjuades. Ett gehörstest genomfördes med klasserna som ett underlag för intervjuerna med 

eleverna. Intervjuerna skrevs ut och lästes igenom för att utefter de mönster som kunde 

skönjas ur texterna struktureras, tolkas i kategorier. Dessa analytiska kategorier utgör 

rubrikerna i resultatkapitlet innehållandes intervjusvar som belyser och illustrerar 

kategorierna. I diskussionskapitlet belyses resultatet mot den forskning som presenterats i den 

teoretiska bakgrunden. Båda lärarna anser att elevens instrument har betydelse för lärandet i 

Gehörs- och musiklära. De utgår från gemensamma förkunskaper som eleverna har och 

undervisar musikteorin utifrån både piano och gitarr för att fler elever ska förstå. En av 

lärarna låter eleverna själva upptäcka och spela teorin på instrument under lektionerna. Den 

andra läraren använder låtliknande klingande exempel och försöker förklara den praktiska 

nyttan av teorin. Eleverna tänker och agerar utifrån instrument framförallt när det gäller 

praktiskt användning av gehör. Olika lyssningsstrategier relaterade till instrument används 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. Egna strategier utifrån ens huvudsakliga instrument används i de 

fall där eleverna inte har förstått lärarens strategi eller när de anser sig ha en bättre fungerande 

strategi.  

Nyckelord: Gehörs- och musiklära, musikteori, gehör, inre hörande, estetiska programmet, 

tyst kunskap, instrument 
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1. Inledning 

I ämnesplaner och kursplaner för gymnasieskola 2011 (Gy2011) betonas att ”kunskaper i 

musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, 

musikskapandet och kommunikationen med andra musiker” (Skolverket, 2011).  

Under vår tid som musiklärarstudenter har vi ofta varit ute på praktik och fått möjligheten att 

observera och undervisa i olika musikämnen på gymnasiets estetiska program. Under de 

praktikperioderna har ämnet Gehörs- och musiklära varit det mest utmanande ämnet att 

undervisa på grund av dess teoretiska och abstrakta natur. Majoriteten av eleverna som 

kommer till det estetiska programmet har tidigare erfarenheter av instrumentalundervisning 

via kommunal musikskola eller privatlärare och har dessutom kommit i kontakt med 

ensembleliknande situationer genom medverkan i exempelvis band och körer. Ämnet Gehörs- 

och musiklära är däremot för de flesta elever något helt nytt och vi har upplevt att en del 

elever verkar förstå ämnet från början medan andra kämpar under hela utbildningen. Vi har 

även mött elever som långt in på kursen fortfarande haft problem med de grundläggande 

kunskaperna men som på ett par veckor har visat en enastående utvecklingskurva utan 

inverkan från lärare.  

Våra iakttagelser under dessa praktikperioder stämmer väl med våra egna erfarenheter som 

elever på gymnasiets estetiska program. Innehållet på lektionerna i Gehörs- och musiklära 

framstod till en början som något abstrakt och svårt att omsätta till ens eget musicerande. Det 

krävdes ”översättning” av innehållet på lektionen i form av eget prövande och 

experimenterande på våra huvudsakliga instrument för att förstå ”språket”. När vi väl lärde 

oss språket skedde översättandet automatiskt på lektionen utan behov av instrument. Ett 

exempel på detta är en övning i att sjunga en noterad melodi med tonplatserna namngivna i 

form av siffror. Detta krävde att vi insåg vad siffrorna stod för och därefter hörde eller såg 

tonen relaterat till vårt instrument. Processen tog olika lång tid för oss och det var något som 

vi gjorde individuellt utan hjälp av lärare. Det har fått oss att bland annat fundera kring 

bakomliggande faktorer till våra olika inlärningskurvor i Gehörs- och musiklära. Vi, Paul Ol 

Jona Utsi och Torbjörn Emmoth, har som huvudsakliga instrument piano respektive bas. 

Vilken roll spelade våra olika instrument i detta lärande?  

Vi har även under musikteorilektioner på musikhögskolan märkt att det finns olika 

förhållningssätt till gehörsövningar, exempelvis att identifiera och notera ackords- 

progressioner. Vissa studenter löste uppgiften huvudsakligen genom teoretiska slutsatser 

utifrån ackordsläggning, de identifierade toner som bekräftade en ackordsläggning och 

räknade därefter ut hur nästa ackordsläggning borde bli sett ur ett logiskt perspektiv. Andra 

studenter löste uppgiften genom att de lyssnade efter stämmor, identifierade enskilda toner i 

ett ackord och därefter lyssnade hur de rörde sig vidare till nästa ackord. På vilket sätt 

påverkades dessa olika förhållningssätt till att identifiera och notera klingande musik av vilket 

instrument studenten spelade? Rimligtvis har elever som studerar ämnet Gehörs- och 

musiklära på estetiska programmet i gymnasiet också på samma vis olika förhållningssätt för 

att identifiera och notera klingande musik.  

Liksom i övriga ämnen måste lärare som undervisar i ämnet Gehörs- och musiklära planera, 

genomföra och utvärdera sin undervisning i förhållande till de styrdokument som gäller för 

ämnet. Enligt styrdokumentet för estetiska programmet (Gy2000:05), Skolverket (2000), är ett 
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av betygskriterierna för betyget godkänd i kursen Gehörs- och musiklära A att eleverna 

använder sina kunskaper om musiklära i sitt eget musicerande.  

Lärare bedömer alltså om eleverna kan omsätta eller tillämpa musikteoretiska kunskaper i sitt 

eget musicerande och detta görs rimligtvis på elevens instrument i ett mer praktiskt 

sammanhang. Med detta intresseområde valde vi att fördjupa oss inom Gehörs- och musiklära 

och särskilt inrikta oss på följande: Hur påverkas lärandet i Gehörs- och musiklära av hur 

eleven tänker utifrån sitt instrument och hur förhåller sig läraren i sin undervisning till hur 

elever tänker utifrån sitt instrument? 

Alla delar av detta arbete, val av ämne och syftesformulering, informationssökning och 

instudering av litteratur, förberedelse och genomförande av intervjuer och gehörstest, 

kvalitativ bearbetning av insamlad data och slutlig rapportering har vi genomfört tillsammans. 

Detta valde vi medvetet för att kunna föra fortlöpande diskussioner och kritiska utvärderingar 

under arbetets gång. 
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2. Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka samband mellan instrument och lärande i Gehörs- 

och musiklära på gymnasiets estetiska program. 

 

Frågeställningar 

Det övergripande syftet delas upp i två frågeställningar: 

- Hur tänker och agerar eleverna utifrån sitt instrument i ämnet Gehörs- och musiklära? 

- Hur förhåller sig lärare i sin undervisning till hur elever tänker och agerar utifrån sitt 

instrument i ämnet Gehörs- och musiklära? 
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3. Bakgrund 

3.1 Styrdokument för Gehörs- musiklära 

Sammantaget kan sägas att kursen Gehörs- och musiklära ska behandla olika delar inom 

musikteorin och den teoretiska delen av undervisningen kan ofta påminna om 

matematiklektioner med lärarens genomgångar på tavlan. Den andra delen av kursen handlar 

om övning av praktiskt gehör och består ofta i läsning av skriven musik i form av rytmiska 

ramsor eller nynnande av toner. Den delen av undervisningen brukar även innehålla övningar 

där eleverna får lyssna till spelade toner eller rytmer som de ska identifiera och skriva ned.   

I skrivande stund är två styrdokument i bruk för ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiets 

estetiska program. De elever som började på det estetiska gymnasiets musikinriktning 

höstterminen 2010 och tidigare läser under styrdokumentet för det estetiska programmet 

(Gy2000:05), Skolverket (2000). De elever som började på det estetiska programmets 

musikinriktning höstterminen 2011 läser under det nya styrdokumentet, ämnesplaner och 

kursplaner för gymnasieskola 2011 (Gy2011), Skolverket (2011). Det nya styrdokumentet har 

varit i bruk mindre än ett år vilket innebär att det varken finns lärare eller elever som har 

avslutat någon av de nya kurserna i Gehörs- och musiklära. Vi ser dock inte detta som ett 

problem för vår undersökning då ämnets natur och musikteoretiska innehåll troligen förblir 

ungefär densamma. Vi har valt att förhålla oss till båda läroplanerna men fokuserar inte på 

enskilda mål eller kriterier i styrdokumentet utan fokuserar på ämnets musikteoretiska 

innehåll ur ett instrumentalt perspektiv. Exempelvis har ”inre hörande” som fenomen inte ett 

egenvärde i sig men det är däremot intressant att belysa elevers användning av inre hörande ur 

deras instrumentala perspektiv. Det är dock fortfarande relevant att ha en insikt i ämnets och 

kursernas karaktär, hur det vanligen ser ut och vilka ramar undervisningen ges av 

styrdokumenten. Enligt kursplanen för Gehörs- och musiklära A i Gy2000:05 (Skolverket, 

2000) framgår inledningsvis om mål för kursen att: 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om musikteoretiska begrepp för att göra det möjligt att kunna 

tillämpa kunskaperna i det egna musicerandet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper och 

övning i gehörslära, dvs. utveckla förmågan till inre hörande. Dessutom skall kursen uppöva förmågan 

att självständigt öva gehör (s.91). 

Som synes framgår inte om elevens eget musicerande innebär musicerande på instrument, 

men det är ett rimligt antagande. Detta innebär att eleven bör kunna omsätta teorin praktiskt 

till sitt instrument, vilket i sin tur förutsätter att läraren förstår hur elever tänker och agerar 

utifrån sitt instrument. Vidare nämns att eleven ska utveckla förmågan till inre hörande genom 

övning i gehörslära och här ges stort utrymme för läraren i utformandet dessa övningar då det 

inte framgår vilka delar som ska behandlas närmare. I ämnesplanen för musikteori Gy2011 

står det inledningsvis om ämnets syfte att: 

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän musiklära 

och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att 

hantera en notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom 

undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i 

musicerande och musikskapande (Skolverket, 2011). 

Som synes finns det likheter med texten i kursplanen för Gy2000:05 (Skolverket, 2000) men 

med skillnaden att i 2011 års styrdokument framgår vilka delar som ska behandlas närmare. 
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Vidare står det i ämnesplanen från Gy2011 (Skolverket, 2011) på ungefär samma sätt som i 

Gy2000:05 (Skolverket, 2000) att eleverna ska utveckla metoder för egen gehörsträning men 

däremot motiveras detta lite närmare med att eleverna ska kunna notera klingande musik. 

Detta är en genomgående skillnad mellan de två styrdokumenten där läraren ges mer detaljer 

kring vad undervisningen ska innehålla. I ämnesplanen för Gy2011, (Skolverket, 2011) finns 

9 punkter om vad undervisningen av ämnet musikteori ska utveckla hos eleverna. Ämnet 

musikteori inkluderar kurser i Gehörs- och musiklära och Arrangering och komposition. I 

Kursplanen för Gehörs- och musiklära 1 refereras till punkterna 1-5 och 9 i ämnesplanen om 

vad undervisningen ska utveckla hos eleverna: 

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. 

9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.  

(Skolverket, 2011) 

Här finns mycket likheter med styrdokumentet Gy2000:05 (Skolverket, 2000). Förutom 

grundläggande musikteoretiska begrepp finns även självständigt övande av gehöret, inre 

hörande och förmåga att omsätta till musicerande och skapande. Utöver detta tillkommer 

några nya punkter i Gy2011 (Skolverket, 2011) men helhetsmässigt har kursplanerna i de 

båda styrdokumenten mycket likheter. I Gy2011 framgår även det centrala innehållet som 

kursen ska behandla och nämnvärt är skalor, intervall, notation, ackord, harmonisering och 

harmonisk analys. Om gehörsträning står det rytm, melodi, harmoni, notering av klingande 

musik och a prima avista-läsning. I det gamla styrdokumentet överläts konkretisering och 

bestämmande av innehåll till större grad åt läraren medan det framgår mer tydligt i det nya 

styrdokumentet vad kursen ska behandla.  

De mål och punkter från styrdokumenten som här har tagits upp kommer inte att diskuteras i 

förhållande till undersökningens resultat. Det vi fokuserar på är hur lärarna i undervisningen 

försöker fånga upp eleverna utifrån deras tänkande och agerande kopplat till instrument för att 

underlätta inlärningen av kursinnehållet. Detta kan jämföras med en matematiklektion där 

läraren står inför samma utmaning att få eleverna att förstå en genomgång av nya formler 

utifrån deras tankesätt.  
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3.2 Tidigare forskning  

Vi ämnar här ge en bakgrund av de faktorer som kan påverka lärande i Gehörs- och musiklära 

genom att redovisa tidigare forskning om musikteori, musikaliskt lärande, olika 

inlärningsstilar och undervisning i Gehörs- och musiklära i rubriken Lärande i Gehörs- och 

musiklära. I rubriken Elevers förkunskaper redovisas tidigare forskning om förkunskaper hos 

elever vid det estetiska programmets musikinriktning och tidigare forskning om olika typer av 

tyst kunskap och informellt lärande. Slutligen redovisas i rubriken Gehör tidigare forskning 

om begreppet gehör, inre hörande, musikalisk intelligens och instrumentets betydelse för 

gehöret. 

 

 

3.2.1 Lärande i Gehörs- och musiklära 

För många elever som börjar det estetiska programmets musikinriktning är innehållet i kursen 

Gehörs- och musiklära relativt nytt och utmanande.  En vanlig uppfattning bland eleverna är 

att kursen är givande och lärorik men inte så ”trevlig”. Detta framgår i en enkätundersökning 

av Karlsson (2002) om bakgrund och studiegång bland elever i årskurs 3 på estetiska 

programmets musikgren i gymnasiet. I undersökningen ingick 811 elever från 54 olika skolor, 

individbortfallet inräknat, vilket motsvarar 61 % av alla musikgrenselever i årskurs 3 i 

Sverige 1998/99. I undersökningen framgår att kursen Gehörs- och musiklära var en av de 

mer populära kurserna på estetiska programmet, mycket tack vare att eleverna upplevde ett 

behov av musikteoretiska kunskaper. Gehörs- och musiklära var även en av de kurser som 

fick mest negativa synpunkter. Bland de som var negativa till kursen ansåg ungefär hälften att 

ämnet var onödigt eller att det tog för mycket plats medan den andra hälften ansåg att 

undervisningen hade för dålig kvalité. Det framgick dock inte vad eleverna efterfrågade i 

undervisningen. 

Varje ämne har en bildningstradition, i musikutbildningar för högre åldrar blir musikteori ett 

viktigt inslag i utbildningen. Ju högre upp i skolväsendet desto mer formella inslag i 

undervisningen, det finns en strävan att teoretisera och abstrahera för att nå en djupare 

kunskap. Normen för musik ”utgår i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang fortfarande 

ofta från noterad konstmusik. Det är följaktligen en vanlig uppfattning att kunskap om musik 

innebär att vi kan läsa noter och behärskar traditionell västerländsk musikteori” (Lilliestam, 

1997, s.70). I sammanhang där ordet musikteori nämns är det även vanligt att Gehörs- och 

musiklära nämns, ofta ses Gehörs- och musiklära som synonymt med musikteori.  

Nationalencyklopedins definition av musikteori är:  

all språkligt formulerad kunskap om musik och den musikaliska kommunikationens olika led […]   

Oftast avses den pedagogik som förmedlar kunskaper och färdigheter i notläsning, vanligen uppdelad i 

olika "läror" som musiklära och gehörslära. I dessa studiers förlängning finns typiska 

konservatorieämnen som syftar till förståelse av musikens och musikverkets lagbundenheter, form och 

struktur, vanligen riktade mot praktisk-konstnärlig verksamhet som musiker eller tonsättare. Dit hör 

t.ex. studier av tonsystem, temperaturer, tonförråd, harmonilära, kontrapunkt, form och instrumentation. 

(Nationalencyklopedin) 

Den här definitionen av musikteori innefattar huvudsakligen det som i ämnet Gehörs- och 

musiklära hör till musiklära. Gehörslära har ett mer praktiskt inslag då det handlar om att på 
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olika sätt öva sig att använda gehöret, men båda ”lärorna” behandlar i grund och botten 

mycket teoretiskt material innehållsmässigt.  

Det är inte alla elever som kommer till gymnasiet med kunskaper i musikteori. Karlsson 

(2002) visar i sin undersökning att mer än en fjärdedel av eleverna i musikgrenen på estetiska 

programmet saknade kunskaper i notläsning före gymnasiet och att en femtedel av eleverna 

hade endast hade bedrivit kortare studier inom musik före gymnasiet. Det är oundvikligt att 

undervisning som behandlar musikteori kan upplevas som abstrakt för många elever vars 

erfarenheter av musik varit mer praktiskt orienterad i form av musiklyssnande, eget 

musicerande och eventuell instrumental- och ensembleundervisning. 

Det går förmodligen inte att musicera utan att använda sig någon form av kroppslig motorisk 

rörelse och mycket kunskap inom musik förankras genom kroppslig aktivitet. Brändström 

(2000) menar att musikens kroppsliga aspekter är ett försummat område i västerländsk musik 

och musikpedagogik. Enligt honom är det nästan omöjligt att inte involvera kroppen i alla 

typer av musikalisk aktivitet, även lyssnande. Lilliestam (1997) skriver om fem olika sätt att 

minnas musik, kopplat till olika inlärningsstilar, och exemplifierar detta genom att visa hur 

dessa olika sätt att minnas musik fungerar när en person lär sig ett musikstycke.  

Auditivt minne innebär att vi med hörselns hjälp tar in musiken och kommer ihåg vad vi har hört för att 

sedan kunna återskapa det med hjälp av rösten eller instrument.  

Visuellt minne gör att vi minns hur det ser ut på instrumentet när vi spelar en melodi eller ett ackord. En 

skala, en melodi eller ett ackord blir till mönster av fingerpositioner på greppbrädan, på klaviaturen 

eller på blåsinstrumentets klaffar eller hål. Visuella minnen kan beskrivas som gestalter, former eller 

mönster i grepptabeller för olika instrument. En tabulatur är också en typ av visuellt minne.  

Taktila och motoriska minnen gör att vi minns hur det känns att spela. En melodi eller ett ackord blir till 

en följd av rörelser som lagras som muskelminnen. Ett ackord eller en melodi kan man komma ihåg 

både som en visuell gestalt och som en taktil-motorisk gestalt. När vi lär oss ett instrument lär vi in 

skalor och grepp som fingervägar, vilka programmeras in i hjärnan och ger ramar för vad vi kan spela. 

Musik som ligger utanför dessa fingervägar kan därmed bli svår att spela.  

Verbalt minne innebär att vi ger namn åt olika företeelser, som låtar, ackord, toner, grepp etc. Hit kan 

man också räkna ljudhärmningar som när musiker härmar t.ex. en trumvirvel med rösten.  

Till detta kan läggas att vi ofta minns musik i form av olika ’mentala kartor’, vilket betyder att vi när vi 

hör musik skapar egna personliga bilder av eller till musiken. Dessa bilder kan frammanas när vi spelar 

och också, tillsammans med de övriga fyra sätten, fungerar som minneshjälp. (Lilliestam, 1997, s. 76) 

Mycket av innehållet i ämnet Gehörs- och musiklära är behandling av noter och andra sätt att 

notera musik eller musikteoretiska fenomen. Det kan uppstå en naturlig problematik då elever 

som framförallt har taktilt-motoriskt minne inte gynnas av visuell förmedling av ämnets 

innehåll. 

Zimmerman Nilsson (2009) har med sin studie undersökt hur fem olika musiklärare väljer 

undervisningsinnehåll när de undervisar i ämnena Ensemble och Gehörs- och musiklära vid 

gymnasiets estetiska program. Datainsamlingsmetoderna bestod av videodokumenterade 

lektioner och kvalitativa intervjuer av lärarna. Studien ger en bra bild av hur 

undervisningssituationer i ämnet Gehörs- och musiklära kan se ut. De två dokumenterade 

lektionerna i ämnet hölls i rum där eleverna, sju i den ena lektionen och fyra i den andra 

lektionen, satt vid bord som var placerade mittemot lärarens skrivbord och en 

whiteboardtavla. Lärarna undervisade genom att hålla verbala och skriftliga genomgångar på 

tavlan och eleverna kommenterade och ställde frågor. I rummen fanns även instrument, 

elpiano respektive gitarr, som lärarna använde för att komplettera genomgångarna med 
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spelade exempel. Mycket av undervisningsinnehållet var repetition av moment som eleverna 

redan hade arbetat med tidigare, exempelvis oktavbeteckningar, tonnamn, fasta förtecken, 

skalor o.s.v. En av lektionerna hade även ett inslag av gehörsövning i form av identifiering av 

intervall, där läraren spelade olika intervall på gitarren och eleverna skulle identifiera vilket 

intervall som spelades.  

Undervisningen i ämnet Gehörs- och musiklära präglades av att ”innehållet styr metoden, 

vilket innebär att läraren inte anpassar innehållet i sig till elevernas färdighetsnivå” 

(Zimmerman Nilsson, 2009, s. 148). Musikteoretiska exempel presenterades för sig som 

isolerade företeelser, ryckta ur sitt musikaliska sammanhang, för att visa på principer som 

eleverna kunde använda sig av för att lösa uppgifter. Undervisningsinnehållet förmedlades på 

ett sådant sätt att läraren ofta gav eleverna det korrekta svaret och att elevens förståelse till 

varför en uppgift löstes på ett visst sätt inte uppmärksammades. Hon visar på en 

lektionssekvens där läraren håller en genomgång om den kromatiska skalan och inleder med 

att fråga om eleverna vet vad kromatik innebär. En elev ger svaret ”varje tonsteg” varav 

läraren korrigerar eleven genom att poängtera ”varje halvtonsteg”. Läraren visar steg i luften 

med pennan och tillägger att kromatik innebär att ta varje ton i ens närmaste väg och sätter sig 

därefter vid pianot för att spela skalan. Elevens förståelse för skillnaden mellan en ton och en 

halvton uppmärksammas inte och läraren fortsätter genomgången med att notera den 

kromatiska skalan på tavlan tillsammans med eleverna. Zimmerman Nilsson menar att detta 

undervisningssätt med ledande frågor och att läraren löser uppgiften åt eleverna innebär att 

eleverna inte lär sig att lösa liknande uppgifter på egen hand. Hon ser detta undervisningssätt 

som ett uttryck för ”lotsning” och hänvisar till Becker. 

Becker (1993) menar att musiklärare som sysslat med musik sedan barnsben har många 

självklara ”föregivettaganden” och att det krävs reflektion kring det som för en musiklärare 

verkar självklart. En vanlig anledning till lotsning i undervisningen är att eleven inte har 

tillägnat sig de förkunskaper eller delar av den som behövs för att lösa ett problem. Läraren 

försöker göra problemet mer begripligt genom att dela upp problemet i enklare delar och 

ställa ledande delfrågor. Genom dessa delfrågor vill läraren att eleven ska förstå problemet 

men eftersom eleven har luckor i sina förkunskaper har denne svårt att se sammanhanget och 

helheten. Detta blir ännu svårare för eleven när problemet bryts ner i delar och läraren genom 

korrigeringar lotsar eleverna till det korrekta svaret. 

Lotsning är en pedagogisk metod där läraren strävar efter att hjälpa elever att förstå och kan i 

många fall vara en fungerande metod. Att bryta ner ett exempel i dess beståndsdelar är i själva 

verket en av de vanligaste metoderna, exempelvis i instrumentalundervisning. Lotsning 

medför en risk för att eleverna inte förstår beroende på hur lärarna använder sig av metoden 

och på vilket sätt eleven ges möjlighet till att påverka. Lundgren (1979) menar att den här 

typen av undervisning med fråga-svars mönster som pedagogisk metod har haft ett starkt 

överlevnadsvärde inom undervisning då det är den mest effektiva metoden för social kontroll. 

Läraren bestämmer den yttre och inre strukturen på den språkliga interaktionen, vilka som 

talar när och vad det är som ska talas om. Vidare menar Lundgren att typiskt för lotsning är att 

eleven kompletterar en utsaga som läraren inlett och löser uppgiften mer genom att lyssna på 

lärarens tal snarare än att förstå själva lösningen. 

Hultberg (2009) skriver i sin artikel angående musikaliskt lärande att: 

En förutsättning för att lärande skall leda till kunskapsutveckling är att individer internaliserar 

kunnande på ett sådant sätt att de kan externalisera det självständigt, inte enbart tillsammans med 

erfarna kulturella representanter, och att de kan använda sitt nya kunnande för fortsatt lärande i nya 

situationer. (s.66) 
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Om vi relaterar Hultbergs resonemang till lärande inom Gehörs- och musiklära är en 

förutsättning för kunskapsutveckling att eleven kan införliva kunskap från lektionen för att 

sedan kunna använda sig av den självständigt utanför lektionen, rimligtvis i sitt eget 

musicerande kopplat till instrumentet. Detta kan konkretiseras till den lektionssekvens som 

Zimmerman Nilsson (2009) visade på där eleverna fick lyssna på en genomgång av den 

kromatiska skalan. Externaliserandet kan innebära att eleverna utanför lektionen på ett 

självständigt sätt kan spela eller sjunga skalan, känna igen skalan när de hör den och skriva 

skalan i olika tonarter. 

Autonoma elever visar ett mer aktivt förhållningssätt till musikundervisningen, de är villiga 

att arbeta mer och höja sin kompetens (Karlsson 2002). En viktig förutsättning för att elever 

skall utveckla autonomi är att det pedagogiska arbetet bygger på att betona elevernas spontana 

intresse, nyfikenhet och deras engagemang. Eleverna måste uppleva att de förvärvar nya 

kunskaper och färdigheter, att de förstår vad de lär sig. Sellbjer (2002) menar att i 

undervisning som vilar på ett traditionsenligt perspektiv kommer eleven och dennes 

konstruktioner i bakgrunden. Läraren relaterar inte undervisningens innehåll till elevens 

förkunskaper. Istället tenderar undervisningen att utgå från läroboken, övningsboken och så 

vidare. 

Det är naturligt att det finns begränsningar för hur mycket individuell praktisk övning varje 

elev kan ges i en klass. Robertson Hörberg (1997) visar i sin undersökning att en bidragande 

faktor till stress i lärares arbetssituation är den upplevda konflikten mellan skolans dubbla 

funktioner. Lärarna ska hinna med att sortera, mäta och bedöma elever på ett objektivt och 

rättvist sätt samtidigt som de ska möta varje elevs unika förutsättningar och stödja dem i deras 

personliga utveckling. Lundgren (1979) konstaterar att det är undervisningssituationens 

begränsning och undervisningssituationens styrning och reglering som tillsammans bidrar till 

att lotsning uppträder. En undervisningssituation begränsas i form av elevernas förkunskaper, 

klasstorlek och tid till förfogande. En undervisningssituation styrs och regleras i form t.ex. 

kursplaner, betygssystem, läroböcker, standardprov m.m.  Becker (1993) menar att det som 

tvingar läraren in i lotsningsdialogen är tidsbrist, många elever som vill ha hjälp eller att 

läraren inte förstår att eleven saknar förkunskaper. 

Sammantaget är undervisningens förhållande till elevers förkunskaper och färdighetsnivå av 

avgörande betydelse för elevers lärande (Becker, 1993; Lundgren, 1979; Zimmerman Nilsson, 

2009). Även behovet av att se ett sammanhang och helhet är viktigt, att kunskapen på ett 

självständigt vis kan användas i andra sammanhang. Elevers förkunskap och färdighetsnivå 

handlar rimligtvis om de kunskaper elever har förvärvat tidigare i form av t.ex. 

instrumentalundervisning och eget musicerande. 

 

 

3.2.2 Elevers förkunskaper 

Förkunskaper hos elever innan de börjar på estetiska programmets musikinriktning kan 

innebära att en elev har studerat på kommunala musikskolan i form av t.ex. 

instrumentalundervisning eller orkesterdeltagande. En elev kan även ha tagit privata 

instrumentallektioner eller varit med i egna frivilliga ensembleliknande situationer som t.ex. 

rockband. Dessa situationer kan leda till att eleven har förkunskaper i form av ett 

instrumentalt hantverkskunnande och eventuellt kännedom om noter eller andra sätt att notera 

musik. Eleven kan även ha en viss kunskap om olika terminologier. Karlsson (2002) visar i 
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sin undersökning att drygt 9 av 10 elever som gick på estetiska programmet med inriktningen 

musik hade före gymnasiet bedrivit någon form av frivilligstudier i musik. Nästan lika många 

hade utan direkt samband med studier sysslat med eget musicerande. Förkunskapen är 

generellt god men hon menar att spridningen är stor vad gäller vilken typ av musicerande 

eleverna kommit i kontakt med och i vilken mängd. Det fanns stora skillnader mellan eleverna 

i musikalisk skolning och förkunskaper inför gymnasiestarten.  

För att förstå elevers förkunskaper behövs dessutom en kännedom vad som ytterligare kan 

inbegripas i begreppet förkunskap. Enligt Scheid (2009) följer handlingsmönster, begrepp, 

strategier och förhållningssätt med från elevens musicerande på fritiden in i skolan. Kunskap 

som kan vara svår att sätta ord på eller upptäcka hos en person brukar nämnas i termer som 

informellt lärande och tyst kunskap. Det rör sig om kunskap som varje människa har och är en 

produkt av ett naturligt lärande.  

Helgesson (2003) skriver om naturligt lärande kontra formaliserat lärande. Formaliserat 

lärande äger rum i organiserad utbildning. Naturligt lärande är något som inleds redan vid 

födseln och är både medvetet och omedvetet lärande av nya färdigheter, kunskaper, 

uppfattningar av fenomen m.m. Detta lärande är självstyrt, självinitierat och styrs av olika 

upplevda behov och intressen. Helgesson menar att individer som klassas som begåvade inom 

ett område har ett större ackumulerat kunnande inom området än de individer som de jämförs 

med. Detta beror på att de har ägnat sig åt området under en längre tid än andra, men också 

för att de att har ett beteende och förhållningssätt till området som exempelvis läraren kan 

identifiera sig med och uppfattar som eftersträvansvärt.  

Det finns enligt Bohlin (2009) två skäl att uppmärksamma tyst kunskap varav ”det första att 

den är en viktig form av kunskap i vardagsliv och yrkesutövning, för det andra att den har 

förbisetts både av teoretiker som reflekterar kring kunskap och kunskapsbegreppet och av 

praktiker i yrkesliv och vardagsliv” (s. 57). Han menar att begreppet tyst kunskap skapar 

missförstånd på grund av att den hos många ger associationer till något bortom räckvidden för 

språk och rationellt tänkande. I begreppet tyst kunskap räknas ”färdighetskunskap” och 

”förtrogenhetskunskap”.  Han definierar färdighetskunskap som förmågan att praktiskt göra 

saker och nämner hantverk som ett exempel. Lärlingen får instruktionen av mästaren, men 

endast i kombination med egna försök kan denne lära sig hantverket. Förtrogenhetskunskap 

definierar han som varseblivningsförmåga, förmågan att känna igen objekt, egenskaper, 

tillstånd, händelser och mönster. Förmågan att känna igen ansikten ges som exempel. En 

person kan inte beskriva sin brors välbekanta ansikte för andra på ett sådant sätt att det inte 

passar in på tusentals andra personer. Ett annat exempel är förmågan att känna igen lukten av 

jordgubbar. 

Lilliestam (1997) menar att tyst kunskap är kunskap som finns i handlingar och inte är 

formaliserade, teoretiserade, systematiserade, pedagogiserade eller sammanfattade i 

handböcker. Han menar att det kan vara praktiska kunskaper eller färdigheter som inte kan 

förklaras uttömmande i ord, exempelvis hur en person lär sig att spela gitarr eftersom detta 

måste läras genom att spela på gitarren. Privata minnen och associationer till olika företeelser 

som inte går att förklara i ord är också ett exempel på tyst kunskap. Även 

förtrogenhetskunskaper i form av att känna igen hur en klarinett låter är tyst kunskap. Han 

menar att det inte går att beskriva i ord hur en klarinett låter men det går att lära sig genom att 

lyssna på en klarinett. Många elever har bedrivit någon form av frivilligstudier inom musik 

innan gymnasiet, detta med ett instrument eller rösten inblandad. Således har varje elev tysta 

kunskaper kopplat till praktiska kunskaper och färdigheter i form av t.ex. instrumentalt 
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hantverkskunnande och förtrogenhetskunskaper i form av att kunna känna igen t.ex. vissa 

instruments läten m.m.  

Elever som kommer till det estetiska programmets musikinriktning får välja ett 

huvudinstrument då de börjar utbildningen och väljer då oftast ett instrument de redan har 

spelat förut. Karlsson (2002) konstaterar att det var mycket sällsynt att en musikgrenselev på 

estetiska programmet hade valt ett huvudinstrument i ämnet Instrument/sång som denne inte 

redan hade kommit i kontakt med innan gymnasiet. Fem instrument, sång, piano, elgitarr, 

elbas och slagverk, dominerade som huvudinstrument och orkesterinstrument var relativt 

sällsynta. Som en jämförande historisk bakgrund mot detta visar Brändström och Wiklunds 

(1995) undersökning bland 369 elever i Piteå kommuns mellanstadieskolor att 50 % av 

eleverna spelade orkesterinstrument och 50 % spelade piano, gitarr, bas, sång eller ”övriga” 

instrument. Detta gällde de elever som hade studerat eller studerade på kommunala 

musikskolan.  

Förkunskaper kan även handla om förtrogenhet i en viss genre och den harmonik som ofta 

förekommer i den specifika genren. Det är ett rimligt antagande att elevers instrumentala 

bakgrund även färgar deras genreintresse om en elevs instrumentalundervisning mest har varit 

fokuserad på t.ex. klassisk musik. Ett sådant antagande om elevers genreintresse kan i själva 

verket vara helt felaktigt även om denne mest har kommit i kontakt med en specifik genre. 

Karlsson (2002) visar att genreintresset var mycket brett hos nästan alla musikgrenseleverna i 

hennes studie. Hon menar att det faktum att så få av eleverna helt saknade studier på 

kommunala musikskolan eller privatlärare innan gymnasiet är en indikation på att eleverna 

länge haft brett genreintresse. Detta motsäger den enligt henne vanliga föreställningen om att 

elevers genreintresse är ensidigt fördelat i pop/rock eller i konst- och folkmusik.  

Varje elev har således egna och unika förkunskaper i form av handlingsmönster, 

förhållningssätt, tysta kunskaper och självinitierade lärandestrategier (Bohlin, 2009; 

Helgesson, 2003; Lilliestam, 1997; Scheid, 2009). Många av dessa är kopplade till elevens 

instrumentala bakgrund och påverkar sannolikt framtida lärande inom musik, däribland 

lärandet i kursen Gehörs- och musiklära. 

 

 

3.2.3 Gehör 

Övning i att på olika sätt använda sig av gehöret är en viktig del av kursen Gehörs- och 

musiklära. Vid användning av gehöret brukar begreppet ”inre hörande” ofta nämnas och 

handlar om en förmåga att kunna höra ljud inombords utan att behöva en yttre ljudande 

referens. Förmågan att kunna höra musik inombords och identifiera den ur olika vinklar är en 

komplicerad process som ofta kräver övning och en musikteoretisk kännedom. Även vid 

hörande av ljud utifrån och förmågan att kunna analysera ljudet för att placera det i ett 

musikteoretiskt sammanhang är en komplicerad inre process. Detta kräver inte bara en 

kännedom om musikteori utan även förmåga att kunna avgöra olika egenskaper av det 

lyssnade, vilket är en förtrogenhetskunskap som kan liknas vid att känna igen en lukt och 

kunna skilja det från andra liknande lukter. För att förstå gehör är det relevant att få en inblick 

i vad som sker i hjärnan vid olika typer av musicerande och lyssning. 

Fagius (2001) skriver om musikens neurofysiologi, hjärnans funktion i förhållande till 

musiken. Hjärnan är uppbyggt av nervceller som via nervfibrer är i förbindelse med andra 
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nervceller. Kontaktstället mellan nervceller kallas synapser. Nervfibrerna bildar nervbanor i 

hjärnan och når via de utåtledande nerverna i kroppen olika slutstationer i form av till 

exempel muskulatur. Nervsignalen utgörs av en elektrisk impuls och kan jämföras med 

datorernas ettor och nollor, de har inget särskilt betydelseinnehåll förrän de används i ett visst 

sammanhang. I örat omvandlas tryckvågor i luften till identiska nervimpulser som i hjärnan 

tolkas som det vi kallar ljud.  

Fagius (2001) menar att ”en tidigt och intensivt upptränad färdighet tar för sig en något större 

yta av den del av hjärnbarken som styr färdigheten; ett intensivt nervimpulsflöde medför att 

flera synapser etableras för verksamheten. Detta är ett välkänt fenomen inom neurologin” (s. 

134-135). Han visade på olika undersökningar där musiker som övat mycket under en lång tid 

och börjat vid tidig ålder uppvisade större aktivitet i olika områden i hjärnan som styrde 

hörsel, känsel och motorisk koordination. Träning av en viss färdighet innebär med andra ord 

viss anpassning av hjärnan till färdigheten i fråga och är enligt Fagius en av förklaringarna till 

musikalisk begåvning hos individer. 

Furnes (2009) redogör för åtta olika typer av intelligenser i form av musikalisk, kropps-

kinestetisk, rumslig, språklig, logisk-matematisk, personlig och social intelligens. En 

intelligens är en biopsykologisk potential att processera information som kan aktiveras i en 

kulturell inramning för att lösa ett problem eller skapa en produkt av värde i en kultur. En 

intelligens utgörs i sin tur av olika konstellationer av samverkande subintelligenser. Furnes 

redogör för mekanismer som indikerar på subintelligenser.  

Vår uppfattning av tonhöjd beror på vår förmåga att kunna registrera ändringar i ljudets 

svängningar och vår uppfattning av rytm beror på vår förmåga att kunna registrera frekvenser 

i tid mellan en eller flera ljud. Musikalisk intelligens utgörs av ett samarbete mellan vissa 

subintelligenser som även kan användas i en annan samverkande konstellation som utgör 

språklig intelligens. Relationen mellan subintelligenser och intelligenser illustreras i Figur 1: 

 

 

Figur 1. (Furnes, 2009, s. 122) 

 

Furnes (2009) menar att det är viktigt att skilja på intelligens och disciplin. En disciplin kan 

vara att behärska ett instrument vilket kräver en hög grad av kropps-kinestetisk intelligens, en 

disciplin kan därför involvera flera intelligenser. Han menar att en person kan ha hög 

musikalisk intelligens utan att nödvändigtvis behärska disciplinen som vanligen associeras till 

den intelligensen. Även det motsatta förhållandet gäller, en person behöver inte nödvändigtvis 
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ha hög musikalisk intelligens för att behärska en disciplin som vanligen associeras till den 

intelligensen. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att en elev som är skicklig på sitt instrument 

inte nödvändigtvis är skicklig inom andra musikaliska områden som t.ex. gehörsidentifiering 

av ackord. 

Gehör är ett begrepp som i musikpedagogiska sammanhang ofta associeras med förmågan att 

enbart genom lyssning kunna identifiera och förstå aspekter av det som hörs, t.ex. att 

identifiera och förstå harmoniken i ett musikstycke. Nationalencyklopedins definition av 

gehör är: 

(ty. Gehör, till hören 'höra'), 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. Denna senare aktivt bekräftande del av gehörsförmågan kan man utföra som sångare, 

instrumentalist, dirigent, dansare eller koreograf etc. Vanligen ses gehör som en del av medfödd 

musikalitet. Denna kvalitet av gehöret ("spela på gehör") är en av förutsättningarna för s.k. 

gehörstraderad musik som folkmusik och jazz. Andra kvaliteter av gehör framträder som resultat av 

inlärning och övning, t.ex. förmågan att sjunga efter noter ("från bladet"), reagera på felspelningar etc. 

(Nationalencyklopedin) 

Den här definitionen av gehör utgår från dess betydelse i musikaliska sammanhang och delar 

upp gehör i olika kvaliteter som kan vara en del av medfödd musikalitet eller resultat av 

inlärning och övning. Kvaliteterna ges i exempel som kräver en relativt stor kunskap om 

musik i form av stilkännedom eller kunskap om musikteori.  

Helgesson (2003) har i sin avhandling undersökt vad gehör innebär, hur individer lär sig 

gehör och hur absolut gehör förhåller sig till andra typer av gehör. Undersökningsmetoderna 

var en quasi-fenomenologisk undersökning av gehör och gehörslärande med honom själv som 

subjekt, intervju av en individ med absolut gehör sen barndomen och läsning av mejlinglistor 

där individer med absolut gehör diskuterade kring gehör, samt litteraturstudier i 

ämnesområdet. Han definierar begreppet gehör som ”alla de auditiva perceptuella färdigheter 

som används av människor vid musikutövning. Med musikutövning avses eget praktiskt 

musicerande, skapande, tänkande och musiklyssning” (Helgesson, 2003, s. 75). Den 

viktigaste distinktionen av gehör enligt honom är klangfärgsgehör och tonhöjdsgehör.  

Klangfärgsgehör handlar om att höra klangfärgen på toner och ljud, till exempel att kunna 

känna igen och skilja på ljudet av en violin och av en klarinett som spelar samma ton 

(Helgesson, 2003). Han menar att ”icke musikkunniga” ofta kategoriserar musiken utifrån 

klangfärg medan ”musikkunniga” kategoriserar utifrån tonhöjd. Detta kan medföra att ”icke 

musikkunniga” som hör två olika inspelningar av ett musikstycke, med olika 

instrumentsammansättningar på varje inspelning, kan uppfatta det som två olika 

musikstycken. Klangfärgsgehör kan i sin tur delas in i associativt klangfärgsgehör och konkret 

klangfärgsgehör. Associativt klangfärgsgehör innebär förmågan att skapa olika slags innehåll, 

”associationer”, till musik utifrån dess klangfärger. En låt eller ett musikstycke kan associeras 

till någon specifik händelse eller ett starkt känsloinnehåll. Konkret klangfärgsgehör innebär 

att en person utvecklar preferenser för specifika klangfärger. En musiker kan ha bra eller god 

”ton” på sitt instrument, exempelvis ställa in en förstärkare för ett önskat ljud eller ställa in 

rösten för att sjunga med önskad ”röstklang”. Den andra delen av gehör definierar Helgesson 

som tonhöjdsgehör och handlar om förmågan att kunna uppfatta tonhöjden på olika ljud. 

Denna typ av gehör är den vanligaste i pedagogiska sammanhang och används ofta i Gehörs- 

och musiklära. Tonhöjdsgehör delas på motsvarande sätt in i två delar, relativt tonhöjdsgehör 

och konkret tonhöjdsgehör. Absolut gehör är en speciell variant av konkret tonhöjdsgehör.  
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Helgesson (2003) menar att individer som har absolut gehör har tillgång till ett antal toner 

som lagrats ”permanent” i minnet och dessa toner kan återskapas utan hjälp av yttre toner som 

referens. Ungefär som ett ”inre” stämt piano där tonplatserna finns tillgängliga som 

”tangenter” och kan aktiveras oberoende av yttre referenser. Denna form av gehör är ovanligt 

förekommande hos individer. Relativt tonhöjdsgehör är annorlunda och desto mer vanligare 

hos individer. En individ som använder sig av en relativ gehörsstrategi för att orientera sig 

bland tonhöjder i musik har inte tillgång till fasta tonplatser. Istället används ”utgångstoner”, 

vilket är en tillfällig fast tonplats som har aktiverats med hjälp av yttre tonreferenser. Dessa 

tonplatser behöver bekräftas fortlöpande av yttre referenser för att de ska förbli ”stämda”, de 

behöver relateras till andra toner enligt Helgesson. 

Fagius (2001) skriver om olika sätt att lyssna att ”barnet lär sig att förstå språket, vare sig 

ljudsymbolen uttalas i mammas ljusa eller pappas mörkare tonläge. Vi känner igen en melodi, 

oavsett vilken tonart denne ljuder i – vårt relativa gehör är såtillvida vår styrka” (s. 132). Han 

menar att vi inte i första hand bryr oss om exakta tonhöjder, istället hör vi avståndet mellan 

toner, intervall, proportioner eller kvoter mellan ljudfrekvenser. Johansson (2002) menar att 

gehörsträning har varit ett traditionellt viktigt ämne inom musikutbildning och principiellt 

bara berört relativt gehör. Inom musikutbildning har relationen mellan ljudande musik och 

skrivna noter varit av särskild vikt. 

Reitan (2009) skriver i sin artikel angående gehörsträning att förmågan att kunna föreställa sig 

ljud är en viktig del av gehöret. Fenomenet har olika namn, ”höra inuti”, ”inre hörande”, ”inre 

representation” och ”inre tonreferens”. Det rör sig om en mental aktivitet som handlar om att 

kunna återskapa läst musik genom en inre representation eller inre hörande av musiken utan 

att göra ett fysiskt yttre läte. Hon menar att ”sight singing”, att sjunga utifrån noter, är ett 

exempel på detta och kräver en förmåga att göra en inre representation av toner. Detta kan 

konkretiseras till en vanlig lärandesituation i Gehörs- och musiklära där eleverna ska läsa 

noterad musik och kunna återge det med ljud. Det kan röra sig om melodier eller rytmer 

skrivna på tavlan i form av noter som eleven ska sjunga eller klappa. För att eleverna ska 

kunna göra detta krävs således en förmåga att göra en inre representation av det som står 

skrivet. Reitan skriver även att det omvända gäller, om det inte finns en inre begreppsbildning 

av det som hörs går det inte att skrivas ner eller verbaliseras i en terminologi. Med andra ord, 

om en person hör ett intervall men inte kan på ett inre sätt känna igen vad som är typiskt och 

karakteristiskt för just det intervallet, kan denne inte skriva ner det i noter. En konkretisering 

av detta till en Gehörs- och musikläralektion är övningar där eleverna får höra ackord eller 

rytmer och därefter ska skriva ner det i noter. För att kunna lösa notationsuppgiften måste 

eleverna på ett inre sätt känna igen det som är karakteristiskt för de ackord eller de rytmer 

som spelas. Hon beskriver dessa två sidor av förmågan till inre representation eller inre 

hörande med formuleringen ”to hear what you see or read and to see or understand what you 

hear” (Reitan, 2009, s. 217).  

Zimmerman Nilsson (2009) visade på en lektionssekvens där eleverna fick öva sig på att 

identifiera och namnge olika intervall. Läraren spelade upp intervallet på gitarr och gav 

eleverna förslag på referenser i form av kända barnvisor där intervallet uppkom, detta för att 

hjälpa eleverna att relatera intervallet till något de kunde känna igen. Eleverna ställde frågor 

och föreslog andra visor som då spelades av läraren. Zimmerman Nilsson konstaterade att 

intervallet sattes i en kontext som eleverna kände igen, läraren hjälpte således eleverna med 

begreppsbildningen kring intervall genom barnvisereferat. 

Fagius (2001) redogör för att minnet eller föreställningsförmågan, ”det inre örat”, använder 

väsentligen samma nervceller och förbindelser som när vi tar emot verkliga intryck av ljud 
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och musik. Det musikaliska minnet arbetar på ungefär samma sätt som när vi hör musiken 

ifråga. Han menar att många människor kan sjunga kända barnvisor invärtes och att de på en 

grundläggande nivå kan avgöra tonhöjden mellan två närliggande toner i en fras, om den ena 

stavelsen är lägre eller högre än den andra.  

Johansson (2002) har i sin avhandling undersökt vilka strategier sex gehörsmusiker, tre med 

formell musikutbildning och tre utan sådan utbildning, använde sig av för att höra och spela 

ackordsprogressioner eller bastoner när de spelade okända rocklåtar. Informanternas 

instrumentfördelning var bas, gitarr och piano. Tre okända låtar spelades upp en gång och 

informanterna fick försöka spela med på sitt instrument. Ljudinspelning och video-

dokumentation gjordes och därefter individuella intervjuer med informanterna. Studien ger 

intressant bild av hur gehörsövningar löses utifrån ett instrumentalt perspektiv och om det 

innebär skillnad i strategier för att lösa uppgiften. I undersökningen framkom att följande 

lyssningsstrategier användes:  

- Lyssning efter harmoniska formler - dvs. ackordkombinationer som sen tidigare var 

tillräckligt välkända hos informanterna för att de skulle kunna känna igen dem.  

- Lyssning efter det idiomatiska för klang och instrument - dvs. att känna igen en öppen 

bassträng eller ett ackord på grund av instrumentets klang. 

- Lyssning efter basen - dvs. att försöka höra i vilket intervall ackordens bastoner rör sig 

för att kunna fastställa ackordföljden. 

- Lyssning efter melodin - dvs. att använda sig av melodin eller fragment av den för att 

bedöma vilket ackord som spelas, eller vilket ackord som kan komma därefter. 

Johanssons (2002) undersökning visade även att den största skillnaden mellan 

instrumentgrupperna var att pianisterna spelade i överlag mindre och utgick mindre från 

bastonerna för att konstruera ackord jämfört med gitarristerna. Instrumentalisterna använde 

sig av flera strategier och skillnaderna i valet av strategi var snarare av individuell karaktär än 

kopplat till instrumentgrupp. Det fanns inte heller någon större skillnad i valet av strategi 

beroende på om informanterna hade formell musikutbildning eller inte. När en informant 

använde sig av en strategi, användes individuella inre begreppsbildningar av t.ex. ljudet av en 

öppen bassträng för att identifiera och placera det ljudet när det hördes. Dessa individuella 

begreppsbildningar kring olika ljud utvecklades inte närmare än det faktum att informanterna 

lyckades identifiera dessa. 

Sammanfattningsvis, den som har hög musikalisk intelligens behöver inte nödvändigtvis vara 

bra på disciplinen som den intelligensen oftast sammankopplas med. Exempelvis behöver inte 

absolut gehör innebära att personen är musikalisk i övrigt då det relativa gehöret är viktigare 

för musikalitet. För att lösa gehörsövningar krävs även en inre begreppsbildning av vad som 

hörs för att kunna identifiera och placera det hörda, alltså någon typ av inre musikalisk 

referensram. Den kunnige lyssnaren kan till större grad lösa gehörsövningen med musik-

teoretiska slutsatser. Denne behöver endast höra tillräckliga fragment av gehörsexemplet som 

bekräftar ett musikteoretiskt eller genremässigt logiskt utfall. Med andra ord, musikalitet 

utgörs av en mängd olika funktioner i hjärnan som aktiveras vid olika typer av musicerande 

och används tillsammans med det teoretiska och praktiska kunnande en person har kring 

musik. Detta gäller även vid användning av gehör (Fagius, 2001; Furnes, 2009; Helgesson, 

2003; Reitan, 2009).  
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4. Metod 

Den här rubriken innefattar underrubrikerna undersökningsmetod, teknik för insamling av 

data, urval, etiska principer, genomförande och analysmetod. Under dessa rubriker beskrivs 

de specifika steg, procedurer och beslut som tagits gällande undersökningens praktiska 

genomförande. Här motiveras också anledningarna till de olika besluten som tagits för att 

läsaren sammantaget ska kunna bedöma studiens reliabilitet och validitet. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att de tillämpade metoderna ska beskrivas så detaljerat att läsaren 

kan förvissa sig om att designen är relevant för undersökningens tema och syfte, bedöma 

resultatens tillförlitlighet och i princip kunna upprepa undersökningen.  

 

 

4.1 Undersökningsmetod  

Det avgörande för om vi väljer att bedriva en kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning är 

formuleringen av vårt undersökningsproblem. Om problemet är att tolka och förstå 

människors upplevelser bör vi använda verbala analysmetoder (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005; Trost, 2010). 

Mot bakgrund av vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda den kvalitativa 

forskningsintervjun som undersökningsmetod. Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att 

få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att att tolka deras mening. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, två personer talar om ett ämne som är av 

intresse för dem båda och intervjun kan därefter analyseras (Kvale, 1997). Vår första 

frågeställning handlar om hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument och vår andra 

frågeställning handlar om hur lärare i sin undervisning förhåller sig till hur elever tänker och 

agerar utifrån sitt instrument. Detta fick oss att välja två olika typer av intervjuer för 

respektive frågeställning med skillnaden i graden av strukturering och standardisering. Vi 

bestämde oss även för att göra ett gehörstest med elever och använda resultatet från det testet 

som underlag för intervjuerna. 

I undersökningar där kombinationer av kvantitativ och kvalitativ forskning används kallas 

denna strategi för triangulering. Triangulering kan innebära användandet av flera olika 

datainsamlingsmetoder och därmed mer än en typ av information för att ge ett rikare underlag, 

t.ex. intervju och observation (Bryman, 1997; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005; Trost, 

2010). En annan innebörd av triangulering är valet av flera olika datakällor där ett aktuellt 

fenomen yttrar sig. Fenomenet är det som forskaren ursprungligen vill studera och validerar 

genom att välja flera olika datakällor i form av exempelvis personer, platser eller tidpunkter. 

Slutligen kan triangulering även innebära att flera forskare studerar samma företeelse för att 

generera ett rikare underlag. Bryman (1997) skriver att det som ofta sker vid kombination av 

kvantitativ och kvalitativ forskning är att en av metoderna för insamling av information 

tenderar at få större vikt. Ett vanligt sätt att använda kvantitativ forskning som stöd för 

kvalitativ forskning är att göra datainsamling i form av till exempel enkätundersökningar. 

Detta kan då ge underlag för vidare studier i form av kvalitativa intervjuer som är 

undersökningens primära metod. I vår undersökning använde vi triangulering genom val av 
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olika datakällor för att påvisa ett fenomen och genom att göra ett test som referensmaterial för 

intervjuer. De olika datakällorna innebar i detta fall olika typer av informanter, elever och 

lärare, för att påvisa fenomenet samband mellan instrument och lärande i Gehörs- och 

musiklära.  

Gehörstestens huvudsakliga syfte var att ge ett diskussionsunderlag om strategier vid gehörs-

identifiering under de kvalitativa intervjuerna med eleverna. Testen skulle även ge en bild av 

vilken nivå eleverna befann sig på och därmed ge ett underlag för utformandet av den 

kvalitativa intervjun med lärarna. Gehörstestet bestod av olika musikexempel i form av två 

melodier och två ackordföljder som skulle spelas upp för eleverna. Elevernas uppgift var att 

identifiera det hörda och notera det utifrån tidigare givna premisser. En av melodierna och 

ackordföljderna skulle spelas upp endast på pianot för att efterlikna typiska 

undervisningssituationer liknande den Zimmerman Nilsson (2009) visade på. Den andra av 

melodierna och ackordföljderna skulle spelas upp med flera instrument, inklusive sång, och 

som en del i en kontext i form av en pop/rocklåt.  

Vår frågeställning kring hur lärare i sin undervisning förhåller sig till hur elever tänker och 

agerar utifrån sitt instrument, ger en tydlig ledtråd eller förutsätter en viss typ av 

undersökning. I det här fallet går det inte med precisa frågor och färdiga svarsalternativ ta 

reda på lärares olika komplexa förhållningssätt, det lämpar sig bättre för en kvalitativ intervju 

med öppna frågor. Om intervjun dessutom har låg grad av strukturering och standardisering 

ges läraren än mer utrymme att med egna ord beskriva deras upplevda arbetssituation, 

uppfattningar och ställningstaganden kring elevers lärande. Lantz (1993) skriver om den 

öppna intervjun: 

I den helt öppna intervjun och i den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att 

uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser är 

betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten och 

intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter (s. 18). 

Vi bestämde oss för att använda kvalitativ intervju av elever för att besvara vår frågeställning 

kring hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument i Gehörs- och musiklära. 

Gehörstestets resultat skulle användas som diskussionsunderlag under elevintervjuerna och 

det skulle innebära att eleverna fick samma typ av frågor relaterade till samma gehörstest och 

ungefär samma ordningsföljd, därmed högre grad av standardisering. Trost (2010) skriver om 

grader av standardisering och strukturering vid intervjuer och förklarar standardisering med 

”graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade” (s. 

39). Med låg grad av standardisering menar han att det exempelvis kan innebära att frågorna 

ställs i den ordning de passar och den intervjuade får styra ordningsföljden och att följdfrågor 

formuleras av tidigare svar. Utifrån vår tidigare erfarenhet om elevers kunskapsnivå vid 

gymnasiet ansåg vi att det fanns en risk att eleverna skulle sakna nödvändig kunskap i 

musikteori och om olika instrument för att på ett insiktsfullt sätt kunna ge egna exempel som 

var relevanta för vår frågeställning. Det fick oss att medvetet göra intervjuerna mer styrda 

genom färdigformulerade frågor och exempel där eleverna med egna ord fick svara hur de 

tänkte eller agerade i vissa specifika situationer. Intervjun skulle därmed ha högre grad av 

strukturering genom intervjufrågornas styrning. Grad av strukturering handlar om vilket 

svarsutrymme som intervjupersonen får, om öppna frågor används är det formuleringen av 

frågan som avgör svarsutrymmet och därmed graden av strukturering (Patel & Davidson, 

2003; Trost, 2010).  Våra färdigformulerade frågor skulle fortfarande lämna utrymme för 

individuell uppföljning av elevernas svar med följdfrågor av typen ”kan du utveckla?”, ”kan 

du ge exempel?”, ”kan du förklara hur du menar då?” o.s.v. Vi ansåg det viktigt att uppmuntra 

eleverna att komma med utvecklade svar och resonemang kring frågorna för att förstå 
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orsaksförhållanden. Det skulle även finnas möjlighet att under intervjun omformulera 

huvudfrågorna till viss grad för att kompensera språkliga svårigheter eller missförstånd mellan 

informanten och intervjuaren. Med den typen av möjlighet till individuell uppföljning och 

anpassning kallas intervjun för halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju (Stukát, 2005). 

För att förbereda intervjuerna med lärarna och eleverna bestämde vi oss för att använda fråge- 

eller intervjuguider (Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2005; Trost, 2010). En intervjuguide 

konstrueras genom förberedelse av olika teman eller ämnen utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar och mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats. Dessa teman 

eller ämnen utgör frågeområden i intervjuguiden som intervjuaren har med sig till intervjun. 

Vid öppna intervjuer med låg grad av standardisering och strukturering ställs några 

improviserade intervjufrågor utifrån frågeområdena och individuell uppföljning görs av 

informantens svar. Informanten styr vilken riktning intervjun tar sig och intervjuaren följer 

riktningen. Vid något högre grad av standardisering och strukturering formuleras utifrån 

frågeområdena färdiga huvudfrågor som alla informanter får. Beroende på frågans 

formulering bestäms svarsutrymmet och inom det svarsutrymmet uppmanas informanten att 

utveckla sina svar med individuellt anpassade följdfrågor. Intervjuaren försöker följa en 

förutbestämd riktning eller ordning men lämnar fortfarande plats för viss individuell 

anpassning. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om intervjuguiden att: 

En intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp. Guiden kan 

innehålla bara några av de ämnen som ska täckas, eller den kan vara en detaljerad sekvens av 

omsorgsfullt formulerade frågor. För den här diskuterade halvstrukturerade typen av intervju innehåller 

guiden en översikt över de ämnen som ska täckas och förslag till frågor. Det beror på den särskilda 

studien om frågornas lydelse och ordningsföljd är avgjorda på förhand och bindande för intervjuaren, 

eller om intervjuaren efter omdöme och känslighet får avgöra hur strikt hon ska följa guiden och hur 

mycket hon ska följa upp intervjupersonens svar och de nya riktningar som kan öppna sig (s. 146). 

Trost (2010) skriver om utformningen av innehållet eller ordningen i intervjuguiden och 

varnar för vad som kallas ”horror vacui”, rädslan för tomrummet. Han menar att ovana 

intervjuare har en tendens att vilja ta med alltför mycket vilket senare kan leda till besvär vid 

bearbetningen av materialet. Vidare skriver han att intervjuguiden bör ses över för eventuella 

behov av korrigeringar, särskilt om den ursprungliga konstruktionen inte visar sig vara 

optimal efter den första eller de första intervjuerna. Han menar att ”hela intervjuserien är en 

process och processer kännetecknas av förändringar” (Trost, 2010, s. 72). 

Intervjufrågor kan bedömas utifrån en tematisk och dynamisk funktion (Kvale & Brinkmann, 

2009). En bra fråga ska bidra tematiskt till kunskapsproduktionen genom att till exempel vara 

relaterade till de teoretiska föreställningarna kring forskningsämnet. En bra fråga ska även 

bidra dynamiskt till en positiv interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade, hålla 

samtalet flytande och få den intervjuade att tala om sina upplevelser och känslor. 

Inledningsvis kan intervjun innehålla bra dynamiska frågor genom korta, enkla och konkreta 

frågor för att få igång ett naturligt samtalsflöde. Intervjuaren ska i allmänhet undvika 

dubbelfrågor eller alltför komplicerade frågor, påståendefrågor, ledande frågor, negationer 

och eufemismer. (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2003; Trost, 2010). 

Utifrån vår undersöknings syfte och framförallt dess frågeställningar bestämde vi målet med 

de två olika intervjuguiderna. Intervjun med elevinformanterna syftade till att undersöka hur 

elever tänker och agerar utifrån sitt instrument i Gehörs- och musiklära. Intervjun med 

lärarinformanterna syftade till att undersöka hur lärare i sin undervisning förhåller sig till hur 

elever tänker och agerar utifrån sitt instrument. Frågeområdena och intervjufrågorna i 

intervjuguiderna skulle bli ämnesorienterade eller tematiserade utifrån den tidigare forskning 

som presenterats i bakgrunden och utifrån olika undervisningssituationer som är vanligt 
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förekommande i ämnet Gehörs- och musiklära. Styrdokument för ämnet och kursen och 

inledande samtal med lärarna skulle ge en grov bild av hur undervisningen sett ut. Gehörs-

testet skulle ge en bild av elevernas kunskapsnivå och ett praktiskt diskussionsunderlag om 

strategier för lyssning och identifiering av klingande musik. 

 

 

4.2 Teknik för insamling av data 

För insamlandet av information under intervjuerna bestämde vi oss för att använda en 

diktafon för inspelning. Inspelning av intervjuerna underlättar bearbetningen av data och 

intervjuaren kan koncentrera sig på interaktionen med informanten under intervjun. 

Diktafonen är liten, lätthanterlig och ljudet i inspelningarna blir bra utan att behöva en separat 

mikrofon vilket skulle riskera att störa informanterna. Vi bestämde oss även att använda dator 

för intervju om omständigheterna skulle passa bättre eller informanten skulle föredra 

datorstödd intervju på distans. Detta skulle då göras med ett program, Skype, som ”ringer 

upp” den andra datorn och där de inblandade i intervjun samtalar via en mikrofon och 

högtalare. I datorstödda intervjuer finns även ofta möjlighet för att hålla en videokonferens 

vilket innebär att de inblandade parterna via en webkamera kan se varandra under samtalet. 

För gehörstestet skulle vi inte använda någon form av ljudupptagare, endast de papper som 

eleverna noterat på skulle efter samtycke samlas in och uppspelningen av de olika musik-

exemplen skulle göras med de instrument som fanns tillgängliga på respektive skola. 

 

 

4.3 Urval  

Trost (2010) menar att i kvantitativa studier är målet att urvalet är statistiskt representativt för 

resten av populationen, men i kvalitativa studier är representationen i urvalet vanligen inte 

intressant ur statistisk mening. Eftersom urvalet är litet i jämförelse med kvantitativa studier 

är problemet enligt honom snarare att urvalet består av för många ”vanliga” människor. Det 

ska finnas variation inom en given ram men utan att det finns för många ”avvikande” 

personer. Istället för representativa urval kan strategiska urval göras utifrån variabler av 

teoretisk betydelse för att få önskvärd variation i urvalet. 

Vårt övergripande syfte med undersökningen är att undersöka samband mellan instrument och 

lärande i Gehörs- och musiklära på gymnasiets estetiska program. Syftet delas in i två 

frågeställningar varav den första handlar om hur elever tänker och agerar utifrån sitt 

instrument och den andra om hur lärare i sin undervisning förhåller sig till detta. Således bör 

urvalet innefatta elever och lärare i ämnet Gehörs- och musiklära på gymnasiet. För att 

undersöka sambandet mellan instrument och lärande ur olika perspektiv har vi valt att 

intervjua både lärare och elever. Detta följer principen om att belysa ett fenomen ur olika 

perspektiv och för att säkerställa att de olika perspektiven handlar om samma fenomen bör 

eleverna studera under de lärare vi intervjuar. Elevperspektivet ger en bild av hur elever 

tänker och agerar utifrån sitt instrument medan lärarperspektivet ger en bild av hur lärare i sin 

undervisning förhåller sig till hur elever tänker och agerar. För att det ska finnas variation 
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inom vårt strategiska urval ansåg vi även att det var relevant med informanter ur olika skolor 

för att få en bättre bredd på undersökningen. Detta innebär att vårt urval skulle bestå av två 

lärare från två olika skolor och respektive lärares elever i den klassen. En viktig aspekt för 

urvalet var det instrument som eleven spelade, vi ville att flera instrument var representerade 

för variationen i urvalet. De typer av instrument som skulle vara representerade bestämde vi 

mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats. Instrumentidiomatiska strategier 

(Johansson, 2002) och klangfärgsgehörets (Helgesson, 2003) betydelse vid lyssning kunde 

endast undersökas om olika instrument var representerade i urvalet. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att antalet intervjuer kan skifta beroende på tidsram och resurser för under-

sökningen och lagen om avtagande avkastning. Med avtagande avkastning menas en viss 

gräns varefter fler intervjupersoner ger allt mindre ny kunskap.  

Kompromissen i antalet intervjuer mellan informanter från olika skolor och antalet 

informanter från varje klass fick oss att bestämma antalet informanter till, från två olika 

skolor, en lärare och tre elever från en klass i ämnet Gehörs- och musiklära. Minst ett 

ackordsinstrument (t.ex. piano, gitarr, orgel, dragspel m.m.) och ett ”icke ackordinstrument” 

(t.ex. sång, klarinett, violin, bas, trummor m.m.) skulle vara representerat i varje elevgrupp. 

Trost (2010) menar att i vissa fall kan det vara svårt att göra strategiska urval utifrån tidigare 

bestämda variabler, det är något som gäller ”till exempel då man måste gå igenom andra för 

att få tag på personer att intervjua” (s. 139). Det gällde för oss då vi inte hade möjligheter att 

besöka varje klass och fick förlita oss på att lärarinformanterna kunde hjälpa till med att hitta 

frivilliga deltagare i dennes klass.  

Eftersom elevurvalet skulle bestå av de elever som deltagit i gehörstestet kunde vi inte heller 

förutse vilka elever som skulle vara närvarande vid gehörstestet p.g.a. sjukfrånvaro m.m. 

Detta gjorde även att vi inte kunde veta exakt vilka instrument som skulle bli representerade i 

undersökningen förrän vid tillfället för testets genomförande. På liknande sätt kunde vi inte 

heller på förhand veta antalet kvinnliga och manliga deltagare i undersökningen, det var det 

frivilliga deltagandet som avgjorde och instrumentrepresentationen som var av större vikt för 

undersökningen.  

Den obligatoriska kursen Gehörs- och musiklära undervisas ofta under det första och andra 

året i gymnasiets estetiska program och under tiden för denna undersökning var två olika 

styrdokument i bruk för Gehörs- och musiklära, Gy2000:05 (Skolverket, 2000) och Gy2011 

Skolverket, 2011). Detta innebär att alla elever som började gymnasiets estetiska program 

med inriktningen musik år 2011 läser under de nya styrdokumenten medan elever som 

började innan läser under de gamla styrdokumenten. Många lärare i ämnet Gehörs- och 

musiklära undervisar i klasser från både årskurs 1 och årskurs 2 och har därmed insyn i båda 

styrdokumenten. Vi ansåg det intressant för urvalet att ha både de gamla och nya 

styrdokumenten representerade men det som avgjorde var till stor del huruvida det fanns tid 

för vårt gehörstest i de olika klassernas terminsplanering. Vi var således öppna för de 

alternativ som passade den individuelle lärarens undervisning bäst. 
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4.4 Etiska principer  

När det gäller etiska riktlinjer menar Kvale och Brinkmann (2009) att kvalitativa 

forskningsintervjuare ska hålla sig öppna för de dilemman, mångtydigheter och konflikter 

som uppstår under forskningsprocessen och betrakta de etiska riktlinjerna pragmatiskt som 

redskap. Trost (2010) anser att om tystnadsplikten riskerar att brytas ska forskaren välja att 

inte rapportera sina fynd, det finns ingen forskning som är så väsentlig att den får tänja på de 

etiska kraven.  

Stukát (2005) redogör för det dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

etiska riktlinjer i form av fyra huvudprinciper, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att den som berörs av 

studien ska informeras om att deltagande är frivilligt, anonymt och att de när som helst har 

rätt att dra sig ur studien. Personen ska även informeras om studiens syfte, tillvägagångssätt 

och hur studien kommer att användas och presenteras. Namnet på forskarna och 

institutionsanknytning ska även informeras. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt 

att själv bestämma över sin medverkan, hur länge och på vilka villkor det ska ske. De ska 

även kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att utsättas för otillbörlig påtryckning 

eller påverkan. Om deltagaren är minderårig, under 15 år, eller om undersökningen är av etisk 

känslig karaktär bör samtycke hämtas från vårdnadshavare. Men om undersökningen ”inte 

innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur kan samtycke inhämtas via företrädare för 

undersökningsdeltagarna (exempelvis skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller 

motsvarande)” (Stukát, 2005, s. 131). Vår undersökning är rimligtvis inte av etisk känslig 

karaktär då det handlar om instrumentala förhållningssätt till Gehörs- och musiklära och ingen 

av deltagarna i undersökningen var under 15 år. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarens skall garanteras anonymitet och att data som kan avslöja deltagarens identitet inte 

kommer att redovisas. Denne ska även få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras 

och vid intresse erbjudas en sammanfattning eller rapport av undersökningen. Nyttjandekravet 

innebär att informationen som samlats in endast ska användas för forskning och att det inte 

utnyttjas för kommersiellt bruk och annat icke-vetenskapligt. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att regler och principer inte är självtillämpande utan måste förstås kontextuellt. 

Forskarens integritet ”är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i 

de etiska beslut som fattas under undersökningens gång” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90). 

 

 

4.5 Genomförande  

Vi ringde olika skolor via kommunernas växel och skickade mejl i avsikt att få kontakt med 

lärare i ämnet Gehörs- och musiklära. Det visade sig vara svårt att få tag på kontaktpersoner 

för de olika skolorna då många valde att inte svara på mejlen eller höra av sig efter lämnade 

röstmeddelanden. Vi fick tag på två lärare från olika skolor som motsvarade kriterierna för 

vårt strategiska urval och de gav sitt samtycke efter att ha hört sig för med eleverna i klassen. 

Lärarna informerades enligt de etiska riktlinjerna om att deras och elevernas eventuella 

deltagande skulle vara anonymt, inga data som kunde avslöja deras identitet skulle användas 

och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande, även efter undersökningen. De 

informerades även om undersökningens syfte och genomförande i grova drag. Läraren 
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informerade i sin tur detta till eleverna och vid tillfället för gehörstestets genomförande 

informerade vi själva eleverna enligt de etiska riktlinjerna.  

När vi hade fått tag på våra informanter bestämde vi tillsammans med respektive lärare tid 

och plats för vårt gehörstest. Den ena klassen bestod av elever som gick i årskurs 1 och de 

läste kursen Gehörs- och musiklära 1 som sträckte sig över årskurs 1 och 2. Den andra klassen 

bestod av elever i årskurs 2 och de läste kursen Gehörs- och musiklära A som även den 

sträckte sig över årskurs 1 och 2. Eleverna från de olika klasserna hade med andra ord hunnit 

olika långt i respektive kurser och låg därmed på olika nivå i undervisningen. Efter samtal 

med respektive lärare om elevernas kunskapsnivå justerade vi gehörstestets innehåll.  

Gehörstestet och tillhörande genomgång tog ungefär 40 minuter att genomföra och vi använde 

instrument som fanns på skolorna i form av elpiano, akustisk gitarr och elbas. Musikexemplen 

spelades upp fem gånger vardera med paus emellan för skrivande och memorerande. Eleverna 

fick i uppgift att notera melodierna i siffror som representerade tonplatserna i en durskala och 

de fick på förhand veta första siffran. De elever som föredrog noter fick använda sig av dessa. 

Rytmen var färdignoterad innan för att eleverna skulle kunna koncentrera sig på 

tonhöjdsgehöret som var vårt primära intresse. Ackorden noterades med vanliga bokstäver 

enligt ackordsanalys. Eleverna fick inte på förhand veta vilken tonart ackordföljden tillhörde 

men däremot första ackordets grundton och hur många ackord som skulle spelas. 

Gehörstesten gjordes under en lektion i Gehörs- och musiklära varav i den ena skolan gjordes 

testet med hela klassen och i den andra skolan endast med de tre elevinformanterna som 

skulle delta i den kvalitativa intervjun. I början av lektionen presenterades vi för klassen och 

vi informerade eleverna om vår undersökning enligt de etiska riktlinjerna. Vid testets 

genomförande var läraren inte närvarande och tre elever ur varje klass ställde upp på intervju. 

Efter det första gehörstestet i en av skolorna bokade vi tid med elevinformanterna för intervju 

dagarna efteråt. Platsen för intervjuerna var en av skolans avskilda övningsrum med tillgång 

till bord och stolar. På den andra skolan genomfördes elevintervjuerna direkt efter gehörstestet 

i ett avskilt lärarkonferensrum. Elevintervjuerna var mellan 30-50 minuter långa och gjordes 

med två intervjuare med olika roller, den ena mer aktiv i intervjuandet medan den andra 

noterade i intervjuguiden och fyllde i med frågor vid behov. 

Elevintervjuguidens olika frågeområden handlade om elevens instrumentala bakgrund, 

uppfattningar av Gehörs- och musiklära, instrumentalt förhållningssätt vid inre hörande och 

strategier vid gehörstestet. Vi formulerade färdiga öppna frågor men med möjlighet för viss 

omformulering på plats och individuell uppföljning i form av följdfrågor inom ett av 

huvudfrågan givet svarsutrymme. Efter de inledande samtalen med lärarna anpassade vi 

intervjufrågorna till att inte inbegripa för mycket musikteoretiska termer och begrepp ur 

kursplanen då det visade sig att de olika klasserna hade arbetat på olika sätt och kommit olika 

långt i kurserna. Risken fanns att en del elever inte förstått innebörden i musikteoretiska 

termer och inte skulle förstå frågor formulerade med dessa termer. Vi ville hålla 

formuleringarna och frågorna på sådan nivå att informanterna från de olika skolorna och 

årskurserna skulle kunna svara på samma frågor. 

Den första lärarintervjun var 1 timme och 20 minuter lång och gjordes i en av skolans då för 

tillfället lediga lektionssal för Gehörs- och musiklära. Den andra lärarintervjun var 50 minuter 

lång och gjordes via dator med programmet Skype, detta efter lärarens önskemål för att passa 

dennes schema. Båda intervjuerna gjordes efter gehörstesten och elevintervjuerna. 

Lärarintervjuguidens olika frågeområden, efter uppvärmningsfrågorna om bakgrund för att få 

igång samtalet, handlade om deras allmänna syn på ämnet och att undervisa i det, elevers 

musikteoretiska förkunskaper kopplade till instrument, användande av instrument vid 
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undervisning, undervisning och strategier för identifiering av intervall, ackord och inre 

hörande. Vi hade ursprungligen tänkt göra lärarintervjuerna relativt öppna med låg grad av 

strukturering och standardisering. Detta gick inte ihop med intervjuns mål att ge svar på 

frågeställningen om hur lärarna i sin undervisning förhåller sig till hur elever tänker och 

agerar utifrån sitt instrument. Området var redan smalt från början, hade redan en hög grad av 

struktur och därmed ansåg vi att det passade bättre med en högre grad av strukturering. Vi 

ville styra lärarna att prata om vissa aspekter av lärande i Gehörs- och musiklära, en alltför 

öppen intervju kunde innebära att läraren bara ytligt pratade om de aspekter av lärande som 

var relevanta för undersökningen. Vi ville dessutom att båda lärarna pratade om dessa 

aspekter och därför ställa liknande frågor till båda, därmed passade även högre grad av 

standardisering. Intervjuguiden för både elev- och lärarintervjuerna korrigerades till viss del 

vad gällde förtydliganden av frågor, förslag på omformulering vid behov och förslag på 

följdfrågor som vi märkt kunde vara intressanta.  

När alla intervjuerna var avklarade skrev vi ut alla inspelningarna för den kvalitativa 

bearbetningen. I transkriptionerna utelämnade vi all data som kunde avslöja intervju-

personernas identitet i form av namn på personer, kommuner, ort, skolor, projekt och så 

vidare. Vi utelämnade även upprepningar och pauser som inte tillförde något eller betonade 

någon betydelse. I vissa fall där vi upplevde det nödvändigt anpassades formuleringen för att 

vara mer begriplig i skriftlig form men med visad hänsyn till ursprungsformuleringen. Vi 

skrev även i vissa fall ut skratt och handgester som var kritiska för förståelsen av ett uttalande, 

detta gjordes inom parenteser, till exempel (skratt) och (pekar på öra). Vi valde att använda 

formuleringen ”dom” istället ”de” och ”dem” för att det inte skulle råda oklarheter kring vad 

som sades under intervjuerna, den skriftliga formuleringen ”de” kan av läsaren tolkas som ett 

talspråkligt återgett ”det”. Vidare kan nämnas att när informanten sagt det talspråkliga ”de”, 

har detta formulerats som ”det”.  

För att komma ihåg alla detaljer kring genomförandet av undersökningens olika delar förde vi 

loggbok som även innefattade egna reflektioner om det fortlöpande arbetet. Ett av loggbokens 

främsta syften var att vi kunde se hur vår kunskap om det undersökta utvecklades och få 

användning för det i den kvalitativa bearbetningen av insamlad data och använda det i en 

reflexiv diskussion om metodarbetet. Loggbokens delar innehöll detaljer kring kontaktandet 

av informanterna, genomförande av gehörstestet, förberedelse och genomförande av 

intervjuerna, och kring den kvalitativa bearbetningen av de utskrivna intervjuerna.  

 

4.5.1 Bortfall 

En av de elever som gett sitt samtycke till att delta i undersökningen kunde inte närvara vid 

intervjun vid två olika tillfällen p.g.a. sjukdom och dubbelbokning i schemat. Därefter har 

eleven inte svarat i mobiltelefonen vid uppringningsförsök eller efter skickade meddelanden 

via sms. Detta har vi tolkat som att eleven har valt att avbryta sin medverkan i under-

sökningen då denne valt att inte höra av sig. Enligt de etiska riktlinjerna ska informanterna 

kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. De elever som redan hade intervjuats uppfyllde våra urvalskriterier sett till 

instrumentrepresentationen och vi upplevde att bortfallet inte var kritisk för vår undersökning. 
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4.6 Analysmetod  

Det finns inga på förhand bestämda standardmetoder för hur kvalitativ bearbetning, analys 

och tolkning av det insamlade materialet ska göras utan det är helt beroende på den enskilda 

undersökningen och personligt tycke och smak (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 

Davidson, 2003; Trost, 2010). Undersökningens syfte och frågeställningar är avgörande för 

genomförandet av intervjun och för den kvalitativa bearbetningen av det insamlade materialet. 

Valet av analysmetod är sammankopplad med hur den kvalitativa intervjun förbereds och 

genomförs. I utformandet av intervjuguiderna krävs medvetenhet om hur frågeområdenas och 

frågornas styrning och strukturering påverkar den efterföljande kvalitativa bearbetningen. De 

svar som informanterna ger är det material som ska bearbetas, analyseras och tolkas. Om en 

fråga ställs inom ett tema kommer förmodligen informantens svar att vara inom samma tema 

och beroende på frågans formulering ges informanten ett visst svarsutrymme. Med den 

medvetenheten innebär det att redan vid förberedelsen av de kvalitativa intervjuerna inleds 

valet av analysmetod.  

I utformningen av intervjuerna förberedde vi ämnesområden eller teman som var kopplade till 

den tidigare forskning som presenterats i bakgrunden och vanliga lärandesituationer i Gehörs- 

och musiklära. Dessa ämnesområden och teman blev till frågeområden och frågor i 

intervjuguiden. Frågeområdena är med andra ord ”konkretiseringar” av empirisk kunskap till 

vanliga lärandesituationer, med målet att försöka undersöka instrumentalt förhållningssätt, 

detta enligt undersökningens syfte och frågeställningar. Inre hörande är en sådan empirisk 

kunskap, där vi konkretiserat det i form av frågor till informanten om att sjunga utifrån noter 

och lyssning från minnet. När vi därefter bad informanten att utveckla sitt svar om vad denne 

ser eller hör vid inre hörande var förhoppningen att instrumentalt förhållningssätt skulle 

framkomma i informantens utvecklade svar.  

Vi valde att skriva ut alla intervjuer för att därefter kunna läsa igenom utskrifterna och 

analysera innehållet. Fördelen med utskrivning av intervjuerna var att vi båda kunde jämföra 

utskrifterna med inspelningarna och säkerställa dess riktighet mot den ursprungliga källan. 

Utskrifterna var också mer lätthanterliga att jobba med än inspelningarna för att få överblick 

och underlättade analysarbetet. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar ordet analys med att 

”analysera betyder att separera något i delar eller element” (s. 210). De visar på ett sätt att 

analysera det insamlade materialet genom kodning i form av kategorisering. Kategorisering 

ger överblick då det reducerar och strukturerar intervjutexter och kategorierna kan vara 

utvecklade på förhand eller växa fram under analysens gång. Trost (2010) menar att i 

samband med analysen vill man ofta få fram olika slags mönster eller beteendemönster som 

blir en analytisk kategori. Mönstret har inte presenterats av den intervjuade själv utan är det 

som kan skönjas av den som analyserar intervjun. När vi sedan tycker att vissa svar hör till 

eller illustrerar en av dessa kategorier har vi börjat tolka materialet. Han poängterar dock 

vikten av att inte ”läsa mellan raderna” eller att övertolka materialet. Om någon utsaga 

förefaller ologiskt är det i själva verket relevant att veta varför det är logiskt för den 

intervjuade. 

Kategorier kan som sagt vara bestämda på förhand eller växa fram under arbetets gång. Patel 

och Davidson (2003) visar med ett exempel hur analysen kan göras genom läsning av de 

utskrivna svaren tills mönster kan skönjas ur dem. Anteckningar görs fortlöpande och utefter 

de mönster, teman eller kategorier som kan skönjas ur ursprungstexten klipps olika utsagor ut 

i form av citat och sorteras till dessa preliminära kategorier. Kategorierna ses över och 

jämförs med varandra för tydliggörande av var gränserna går mellan dem och hur de 

tillsammans utgör en helhet. När kategorisystemet fått en god struktur och bra namn som 
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förklarar innehållet och omfattningen kan dessa eventuellt bli rubrikerna i resultatet. 

Rubrikerna får då en struktur med avsnitt där citat från intervjun varvas med egna 

kommentarer. I det här skedet menar Patel och Davidson att bearbetningen underlättas om 

dagbok har förts om egna reflektioner kring allt som skett under undersökningens gång. De 

olika temana eller kategorierna i resultatet bör problematiseras och diskuteras utifrån hur de 

förutsätter varandra för att bilda en helhet, ”i kvalitativ analys beskrivs detta ofta med 

begreppet internala relationer” (Patel & Davidson, 2003, s. 120).  

Det finns olika sätt att tolka intervjupersoners uttalanden beroende på vad tolkningen avser att 

visa på och i vilken kontext uttalandena tolkas (Kvale & Brinkmann 2009). Om avsikten med 

en tolkning av ett uttalande är att endast visa på intervjupersonens egen självförståelse eller 

egna uppfattning om det frågade, återges uttalandet i en omformulerad koncentrerad version 

för att visa på meningen ur intervjupersonens synvinkel. Om avsikten med en tolkning av ett 

uttalande är att visa på en vidare förståelseram än intervjupersonens egen självförståelse av 

det frågade, kan det ”sunda förnuftets kritiska förståelse” användas.  

Tolkningen går här utöver intervjupersonens självförståelse – vad han själv har för upplevelse av ämnet 

och menar med det – men förblir inom sunda förnuftets förståelsekontext. Tolkningen kan alltså utgå 

från en vidare förståelseram än intervjupersonens egen, vara kritisk mot vad som sägs och fokusera 

antingen på yttrandets innehåll eller på den person som fäller det (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 231). 

Innehållet i yttrandet kan vara fokus för tolkningen och tolkas i en kontext, t.ex. kategorin 

”strategier för gehörsidentifiering”. Yttrandet kan även tolkas utifrån vad det säger om 

intervjupersonen själv. Ett annat sätt att tolka intervjupersonens uttalande för att visa på en 

vidare förståelseram än intervjupersonens egen självförståelse av det frågade, är att använda 

”teoretisk förståelse”. Detta görs genom att införliva t.ex. en konstruktivistisk teori om 

individens lärande och tolka hur uttalandet visar på personens förståelse ur ett 

konstruktivistiskt lärandeperspektiv. 

Analysmetoden vi använde oss av vid den kvalitativa bearbetningen av det utskrivna 

materialet var preliminär kategorisering utefter de teman vi använde när vi konstruerade 

frågeområdena i intervjuguiden. Dessa teman konstruerades för att frågeområdena skulle vara 

relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar. De preliminära kategorierna tjänade 

som hjälpmedel för inledningsstadiet av analysen men fick inte leda till att vi tenderade att 

övertolka materialet till att passa kategorierna. Vi var öppna för att skönja andra, för 

undersökningens syfte, relevanta mönster som kunde framkomma och de preliminära 

kategorierna kunde således omformuleras, justeras eller helt förkastas beroende på vad som 

kom fram i svaren. Till ytterligare hjälp användes den loggbok som hade förts sen 

undersökningen inleddes. Analysen och tolkningen av det utskrivna materialet var inspirerad 

av det Kvale och Brinkmann (2009) skriver om intervjupersonens egen självförståelse och det 

sunda förnuftets kritiska förståelse. Till exempel när eleven hade svarat på en fråga om hur 

denne identifierade ackordföljder var avsikten att tolka svaret utifrån hur instrumentet 

påverkade elevens strategier vid identifiering av ackord. Detta krävde en tolkning utöver 

elevens egen självförståelse för att visa på en vidare förståelseram i en kontext och således 

användes det sunda förnuftets kritiska förståelse. Testresultatet tjänade som ett 

jämförelsematerial vid ett sådant tillfälle för att ytterligare belysa elevens strategi. I vissa fall 

var avsikten med tolkningen att visa på intervjupersonens egen förståelse eller uppfattning av 

det frågade, exempelvis när läraren hade svarat på en fråga om hur elevens instrument ger 

olika förutsättningar för lärande. Vilka tolkningar av svaren som användes var beroende på 

vad som var relevant för kategorin i förhållande till undersökningens syfte och 

frågeställningar. 
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5. Resultat av intervjuer med lärarna 

Lärarnas musikaliska och instrumentala bakgrund är relevant för deras instrumentala 

förhållningssätt. Resultatredovisningen inleds därför med en presentation av lärarna i en egen 

rubrik. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna som har delats in i följande kategorier:  

1. Lärarnas syn på att undervisa i Gehörs- och musiklära 

2. Olika instrument och klingande exempel i undervisningen 

3. Undervisade lyssningsstrategier för gehörsidentifiering 

4. Tänkande och agerande utifrån instrument 

5. Klangfärgens betydelse 

Kategoriernas internala relation är att de tillsammans utgör en helhet om lärarnas 

förhållningssätt till undervisningen utifrån elevers tankesätt. Kategorierna Olika instrument 

och klingande exempel i undervisningen och Tänkande och agerande utifrån instrument är 

bundna till varandra då lärarna baserar sitt val av instrumentanvändning under lektionerna på 

hur denne har uppfattat att eleverna förstår och tänker utifrån olika instrument. Lärarna uttalar 

sig om elevers tankesätt utifrån instrument när denne berättar om val av instrument under 

lektionerna och även omvänt uttalar de sig om sig om användning av instrument på 

lektionerna när denne pratar om elevers tankesätt utifrån instrument. Kategorierna syftar till 

att visa på lärarnas förhållningssätt till elevers tänkande och agerande utifrån sitt instrument 

men distinktionen mellan kategorierna är hur lärarna aktivt valt att undervisa utifrån olika 

instrument. Desamma kan sägas om kategorin Undervisade lyssningsstrategier för 

gehörsidentifiering i förhållande till de tidigare nämnda kategorierna. Lärarna har mot 

bakgrund av hur de upplever att elevers instrumentala förkunskaper påverkar deras förståelse 

av Gehörs- och musiklära gjort aktiva val och ställningstaganden när det gäller vilka 

lyssningsstrategier för gehörsidentifiering som lämpar sig bäst att använda i undervisningen. 

Den första kategorin Lärarnas syn på att undervisa i Gehörs- och musiklära är relevant för de 

andra kategorierna på det sättet att där framgår vilka grundläggande pedagogiska och 

metodiska ställningstaganden lärarna har gjort till att undervisa i ämnet. Detta har de gjort 

med utgångspunkt från hur de anser att lärande i ämnet sker på bästa sätt. De 

ställningstagandena utgör grunden för undervisningen och påverkar hur den läggs upp vilket i 

sin tur ger ramen för det handlingsutrymme lärarna har för att förhålla sig till hur elever 

tänker och agerar utifrån sitt instrument. 
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5.1 Presentation av lärarinformanterna 

Informanterna har fått fingerade namn för att i fortsättningen presenteras med de namnen. För 

anonymitetens skull har vi valt att utelämna namnen på de skolor, orter och kommuner som 

informanterna har anknytning till.  

 

Leif 

Leif är 41 år och har musiklärarexamen. Han har jobbat i elva år som musiklärare och de tre 

senaste åren har han jobbat heltid på gymnasiet. Åren innan det undervisade han kombinerat 

under samma arbetsveckor på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Leif är sångare och 

gitarrist från början men behärskar även piano, bas och trummor på hög nivå. Han ser sig 

själv mer som en gehörsmusiker än som en notbunden musiker och har spelat mycket inom 

afroamerikanska genrer. Han har praktisk erfarenhet som musiker då han i många år har spelat 

i coverband och ser det som värdefullt för att kunna motivera den praktiska nyttan av att 

kunna musikteori. Leif tycker att Gehörs- och musiklära är ett av de roligare ämnena på grund 

av utmaningen i att undervisa det på sådant sätt att alla elever förstår.  

 

Mona 

Mona är 58 år och har musiklärarexamen. Hon har jobbat som musiklärare i över 30 år varav 

de 2 första åren i grundskolan och resten av tiden på gymnasiet. Hon är klassisk pianist från 

början men kan även spela fiol och gitarr bra och har med åren som musiklärare lärt sig spela 

elbas, trummor blockflöjt och djembetrumma. Hon ser sig ursprungligen som en notbunden 

musiker präglad av sin klassiska musikbakgrund men har med åren spelat mycket inom 

afroamerikanska genrer. Mona tycker att det är kul att undervisa i Gehörs- och musiklära och 

det är ett ämne som hon medvetet har valt att undervisa. Hon gillar utmaningen i att försöka 

skapa motivation när det hos eleverna finns ett motstånd för musikteori. 
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5.2 Lärarnas syn på att undervisa i Gehörs- och musiklära  

För att förstå hur lärare i sin undervisning förhåller sig till hur elever tänker och agerar utifrån 

sitt instrument krävs en inblick i hur lärarnas undervisning i Gehörs- och musiklära ser ut och 

vilka metodiska ställningstaganden de har till att undervisa i ämnet. Leif och Mona vill båda 

motivera sina elever med att få eleverna att förstå den praktiska nyttan med teori men 

beroende på hur de anser att eleverna lär sig bäst har de valt att utforma undervisningen på 

olika sätt. Leif ser Gehörs- och musiklära som ett mer lärarstyrt ämne och jämför det med 

matematik i den bemärkelsen att det blir mer ”katederundervisning”, läraren håller 

anföranden. Han har genomgångar av ny teori, håller i gehörsövningar med eleverna och när 

eleverna jobbar själva med uppgifter finns han där för att se hur det går för dem. I andra 

musikämnen som exempelvis ensemble jobbar eleverna mer självständigt utan hans 

överinseende men i Gehörs- och musiklära styr han undervisningen på ett annat sätt. Han 

försöker visa teorin ur olika praktiska vinklar och motivera eleverna genom att få dem att 

förstå den praktiska nyttan av teorin i eget musicerande. Detta gör han genom att spela 

musikexempel på olika instrument eller använda förinspelade låtliknande exempel på datorn 

och försöka sätta teorin i ett sammanhang som eleverna känner igen. Leif gillar utmaningen i 

att undervisa i Gehörs- och musiklära: 

Dels så måste du vara en ganska skärpt pedagog för att kunna tillgodose alla elevtyper och du måste 

kunna vrida och vända på stenar litegrann. Du klarar dig inte på att bara förklara på ett sätt för det finns 

alltid någon i gruppen som inte förstår det sättet, så då måste du försöka hitta en annan vinkel på det. 

(Leif) 

Mona tycker att det är viktigt att eleverna själva får omsätta innehållet i Gehörs- och 

musiklära praktiskt genom spelande och skapande under lektionerna för att de ska förstå 

nyttan av teorin. Hon låter elevernas aktivitet definiera undervisningen. Hon berättar att hon 

tidigare bara jobbat med skrivande utifrån papper och skriftliga genomgångar på tavlan vilket 

inneburit att eleverna inte alltid har förstått teorin, det har endast blivit en massa skrivna 

tecken. Numera försöker hon redan i början av kursen, i introducerandet av rytm, harmoni och 

melodi, låta eleverna konstruera egna rytmer, melodier och ackordföljder. Sedan får dem på 

olika instrument spela upp kompositionerna för varandra under lektionen. De andra eleverna 

får då öva sig på att identifiera rytmerna, melodierna eller ackordföljderna i de spelade 

kompositionerna och därigenom förstå teorin i ett mer naturligt sammanhang. Hon vill att den 

övervägande delen av undervisningen i kursen ska bestå av att eleverna själva ska ”göra” och 

skapa istället för den vanliga undervisningen med endast genomgångar på tavlan och 

skrivande i papper. Följande citat illustrerar Monas mer flexibla förhållningssätt till 

lektionsplanering: 

Jag har jobbat så länge och vet själv att jag kan teorin, så ibland om man får en fråga så kan det bli att 

improvisera litegrann… så kan man komma in på en annan sak än vad som egentligen var tänkt. Man 

får se lite långsiktigt vad ”påsen” ska innehålla så att säga, man behöver inte alltid ta allt i samma 

ordning. (Mona) 

Leif utgår från ett färdigt teorimaterial som lärarlaget på skolan har utformat tillsammans. 

Teorimaterialet behandlar grundbyggstenarna i musikteorin i en viss ordning och har 

utformats med hänsyn till kursplanen. Materialet innefattar all den teori som eleverna ska lära 

sig känna igen, läsa, sjunga och skriva. Kursen sträcker sig över två år, årskurs 1 och årskurs 

2. I årskurs 1 går Leif igenom hela teorimaterialet med eleverna för att i årskurs 2 repetera, 

”täppa till” luckor i deras kunskaper, befästa materialet och gå djupare in i enskilda delar. Han 
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förklarar att han försöker förhålla sig till hur eleverna tänker och därefter hjälpa dem i hur de 

ska tänka.  

Lärarens roll är litegrann, jag ser mig ibland som en lots. Kursen i sig säger vad dom ska kunna eller 

vad dom förväntas kunna. Som lärare är jag en kunskapslots som ska hjälpa dom igenom den där 

skärgården. Jag ska ge dom tillräckliga utmaningar, dom ska få kunskapen av mig till en viss punkt där 

det är dags att bedöma deras kunskap. (Leif) 

Mona har genom åren gjort många egna pedagogiska stenciler och arbetshäften men har även 

lånat kollegors material. Det finns inget gemensamt teorimaterial som lärarlaget tillsammans 

har utformat och arbetar med i Gehörs- och musiklära utan hon jobbar utifrån en uppfattning 

om vad elever förväntas kunna vid avslutad kurs. Kursen sträcker sig över två år och under 

årskurs 1 ges eleverna en introduktion i rytm, melodi och harmoni. I årskurs 2 återkommer 

mycket från årskurs 1 men med en fördjupning för att förstå sammanhangen bättre mellan de 

olika delarna. Mona anpassar sitt undervisningsmaterial till de elever hon har och följer inte 

kursplanen lika strikt som Leif. Hon har exempelvis valt att utelämna termerna inom 

funktionsanalys till förmån för en typ av egenkonstruerad sifferstegteori för ackord. Hon har 

även valt att utelämna intervalltermer för att istället prata om ackordsfärgningar. Hon 

motiverar båda dessa val med att eleverna har lättare att förstå och har större praktisk 

användning av det i sitt eget musicerande. Både Leif och Mona vill att eleverna ska förstå den 

praktiska nyttan av teorin men med skillnaden att Leif vill ”kunskapslotsa” eleverna till den 

förståelsen genom praktiska exempel under lektionerna medan Mona vill att eleverna själva 

upptäcker nyttan genom att spela och skapa under lektionerna.  

 

5.3 Olika instrument och klingande exempel i undervisningen 

Med klingande exempel menas att när en ny teori presenteras spelas den upp på till exempel 

ett piano. Det kan röra sig om ackord som spelas upp enskilt eller sätts i ett sammanhang i 

form av till exempel en spelad låt. I intervjuerna framkommer att både Leif och Mona 

använder olika instrument och klingande exempel i undervisningen för att de tycker att det har 

betydelse för förståelsen. Deras ställningstaganden till att undervisa utifrån dessa instrument 

görs mot bakgrund av deras erfarenhet och hur de tror att eleverna lär sig på bästa sätt. Leif 

använder mestadels pianot i undervisningen genom att rita upp en pianobild på tavlan. Han 

tycker att pianots tangentbord är synligt, eleverna kan se de halva tonstegen i form av 

tangenter och han anser att det är en bra räknesticka för att exempelvis räkna sig fram till 

vissa ackordstoner och skalor.  

Han försöker att alltid omvandla teorin till gitarr för att de elever som är van att tänka utifrån 

gitarr också ska förstå, särskilt när det gäller ackord. Tonerna i ett ackord ligger ofta i en 

annorlunda ordning om ackordet spelas på en gitarr på grund av de grepp och fingerpositioner 

som är naturliga för det instrumentet. Leif säger att han spelar och visar ett ackord på en gitarr 

för att tillsammans med eleverna reflektera över vilka de faktiska tonerna är i det 

ackordgreppet. Han har däremot upplevt att gitarrister är ganska nöjda över pianots 

konstruktion för dess överblickbarhet i jämförelse med gitarr och att de föredrar att teorin 

visas utifrån pianot. Leif undviker att för ofta ge exempel på olika instrument för att inte 

förvirra eleverna, han vill befästa en referens som de kan jobba utifrån. För klingande 

exempel spelar Leif på piano och gitarr men använder ibland även färdiginspelade exempel på 

datorn för att överraska eleverna: 
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[…] Ibland så brukar jag sitta och busa till det, det brukar bli ganska kul. Dom är ju vana vid pianot, 

man har ju suttit med det ganska mycket och spelat diktat. Men på datorn kan jag plötsligt byta ljud till 

värsta technoljudet och då blir dom helt paralyserade. Det är samma melodi men med ett annat ljud. Det 

är lite kul med ny teknik, jag behöver inte vara den där tråkläraren som bara sitter och hamrar C på 

pianot jämnt. Jag kan ha med mig laptopen där jag gjort saker färdigt, lite roligare grejer. (Leif) 

Han använder även datorn för att kunna spela in färdiga exempel med trummor, bas och olika 

ackordsinstrument i form av piano, gitarr och synt för att eleverna ska få prova på att 

identifiera och notera ackord från exempel som påminner om färdiga låtar. Mona använder 

främst pianot för genomgång av teori på lektionerna men visar även teori på gitarr då många 

av eleverna är gitarrister. Hon tycker att det är lättare att visa exempelvis tre- och fyrklanger 

på pianot eftersom det ser ungefär likadant ut hela tiden oberoende av vilken tre- eller 

fyrklang som visas. Det blir konsekvent ur ett visuellt perspektiv. På en gitarr menar hon att 

det inte ser likadant ut mellan olika tre- och fyrklanger, det blir mer komplicerat. Det krävs 

greppbyten och tonerna kommer då på olika ställen på olika strängar, det blir inte visuellt 

konsekvent. Även Mona har märkt att gitarristerna många gånger föredrar pianot för 

teorigenomgångar för att det är schematiskt, mer överblickbart. Förutom piano och gitarr 

använder hon trummor ibland för klingande rytmiska exempel. Det har även hänt att alla 

elever fått i uppdrag att plocka ut ackord, melodi och rytm från låtar som är färdiginspelade på 

cd-skivor. Hon undviker att för ofta vara den som spelar upp klingande exempel i form av 

diktat som eleverna ska notera, hon vill att eleverna själva ska göra exempel och spela dem 

för varandra på olika instrument. Akustiska gitarrer finns i rummen åt alla och när det gäller 

keyboards får eleverna sitta två och två. Hon tycker att det är viktigt att sätta teorin i ett 

sammanhang och hon förklarar detta med ett exempel om kvintcirkeln: 

Det blir mera lust till ämnet om man spelar till exempel lite kvintcirkel och inte bara pratar om den, 

”lyssna på den här låten”. Det roligaste är när vi haft sån här stor Gehörs- och musiklära där vi varit 

flera lärare som möter hela gruppen i 1:an... där någon har stått och pekat på kvintcirkeln hur det 

hoppar och så står vi andra och sjunger och spelar en låt… till exempel ”Twist and shout” eller andra 

moderna låtar och då förstår man kanske att det blir någon klingande musik av all den här teorin. 

(Mona) 

Mona strävar inte bara efter att använda klingande exempel som sätter teorin i ett 

sammanhang i form av till exempel en låt, utan även att teorin omvandlas till konkreta 

handlingar som exempelvis spelande på instrument. 

  

5.4 Undervisade lyssningsstrategier för gehörsidentifiering 

De strategier lärarna väljer att undervisa för eleverna tar utgångspunkt från vad lärarna anser 

vara möjligt för eleverna att förstå utifrån deras förkunskaper. Strategierna undervisas utifrån 

vissa instrument eller klingande exempel och syftar till att få alla elever med sina olika 

förkunskaper att förstå samma sak. Lärarna tar ställning till hur elever tänker och agerar 

utifrån instrument för att därefter lära ut de strategier de anser vara lämpliga.  

Utöver teoriundervisningen i Gehörs- och musiklära övar både Leif och Mona det praktiska 

gehöret med eleverna kontinuerligt under kursens gång. Gehöret delas upp i rytmgehör och 

tonhöjdsgehör där tonhöjdsgehöret innefattar all övning som inbegriper toner, till exempel 

skalor, intervall, melodi och ackord. Leif och Mona övar tonhöjdsgehöret med klingande 

exempel i form av spel på piano, gitarr och med förinspelade exempel på dator eller cd-skivor. 

Med övning av praktiskt gehör menas att eleverna får öva sig i att sjunga eller till viss mån 
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spela noterade rytmer, skalor, intervall, melodier och ackord. En annan del i övning av 

praktiskt gehör är att eleverna får lyssna på klingande exempel, en spelad rytm, melodi eller 

ackord, för att öva sig i att känna igen och identifiera det klingande exemplet. När detta görs 

som diktat eller prov är syftet att eleverna ska kunna skriva ned, notera korrekt, det klingande 

exemplet som spelas upp ett begränsat antal gånger. Melodidiktat avser således en melodi 

som spelas upp för eleverna några gånger och där eleverna ska försöka skriva ned melodin. 

Den här typen av övningar kallar vi för gehörsidentifiering och vid sådana övningar används 

olika lyssningsstrategier för att kunna utföra uppgiften, korrekt identifiera det spelade 

exemplet.  

Leif har regelbundet diktatövningar med eleverna i undervisningen, han spelar upp intervall, 

melodi eller ackord som eleverna får i uppdrag att identifiera och skriva ned. Han får 

därigenom fortlöpande veta elevernas kunskapsnivå och kan lägga upp undervisningen efter 

de resultaten. Leif anser att gehörsidentifiering handlar om 80 % kunnande och 20 % riktigt 

hörande. Han är medveten om att elever har olika kunskaper, ofta instrumentrelaterade, men 

han försöker att alltid hitta och utgå från de förkunskaper eleverna har gemensamt. Den teori 

och de lyssningsstrategier han undervisar tar utgångspunkt från att alla elever är bekanta med 

tonaliteten i durskalan och att de kan skilja på dur och moll. Han har även tidigare jobbat i 

grundskolan och vet att ett av betygskriterierna är att eleverna ska kunna skilja på dur och 

moll. Följande citat illustrerar Leifs ställningstagande till att eleverna är bekanta med 

tonaliteten i durskalan: 

Dom allra flesta har sjungit durskalan, det är därför det är så viktigt för barn att sjunga barnsånger på 

fritids eller hemma för då bygger du den här referensmelodin. Barnsånger är ju byggda så, grunden för 

allt musicerande är ju barnsångerna. Det är ofta enkla durlåtar och det är ju en fantastiskt bra referens 

sen när du ska utveckla saker. […] Dom är ju oftast konstruerade på ett speciellt sätt. Oftast börjar dom 

på grundton och rör sig med enkla stegvisa rörelser för att barn ska lära sig sakta att sjunga, bygger ofta 

på durskalan. Barn tycker om att sjunga och man väljer ofta enkla visor för att barnen ska hitta melodin. 

Det måste man som gehörslärare fånga upp, det är ju deras referens till musik kanske. (Leif) 

Mona vill att eleverna ska få en gehörsupplevelse när de övar praktiskt gehör, hon försöker 

relatera ackord och melodier till låtar. Hon låter eleverna använda sitt eget tankesätt och 

omsätta teorin i praktiken själva genom att låta dem spela teorin på olika instrument under 

lektionerna. Eleverna gör egna melodier, rytmer, ackordföljder eller låtar som används för 

klingande exempel för gehörsidentifiering under lektionerna. Hon spelar även klingande 

exempel själv för gehörsidentifiering men dessa övningar görs inte i den strikta benämningen 

att det kan liknas vid diktat. Hon övar inte gehörsidentifiering lika medvetet som Leif utan vill 

att eleverna snarare ska spela och skapa själva för att lära. Detta innebär att hon överlåter mer 

åt eleverna att definiera övningssituationen under lektionerna:  

Svårigheten är ju att försöka få dom att göra en enkel melodi, för dom vill ju gärna göra en snygg 

melodi med en massa synkoper och så. Då har jag ibland bett dom göra en barnvisa, så pass enkelt att 

ett barn ska kunna spela det. (Mona) 

Mona har också märkt att eleverna är bekanta med tonaliteten i durskalan och nämner 

barnvisor. Leif och Mona utgår från pianots tangentbord när de övar sjungande av toner under 

lektionerna och båda använder siffror istället för tonnamn. Siffran 1 står för durskalans första 

ton, siffran 2 för skalans nästa ton och så vidare för hela durskalan. Eleverna får öva sig i att 

sjunga sifferkombinationer för att befästa durskalan än mer. När eleverna får höra två separata 

toner och ska identifiera avståndet mellan tonerna används siffrorna för att sjunga och räkna 

sig stegvist fram till avståndet. Detta används även för flera toner som spelas efter varandra 

och är lyssningsstrategin som både Leif och Mona lär ut för gehörsidentifiering av melodier. 

Lyssningsstrategin kan även effektiveras om eleverna lär sig att känna igen vissa ”hopp” i 
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skalan utan att behöva räkna sig fram stegvist till dem, exempelvis avståndet mellan siffran 1 

och 4, intervallet kvart. Leif försöker lära ut intervall till eleverna genom att använda den 

kunskap eleverna redan har: 

 […] jag ställer till exempel en fråga som ”vad finns det för sätt att känna igen olika intervall?” En elev 

kanske säger att ett visst intervall låter precis som ”Spanien” eller ”Vem kan segla”. Då skriver jag upp 

dom här melodierna som dom föreslår och så betar vi av dom olika intervallen. […] Att man använder 

kända melodier, dom själva måste komma på melodierna. Om dom inte känner melodierna har dom 

ingen glädje av det. ”Vilka melodier skulle kunna hjälpa oss?”… så skriver vi ner dom på tavlan och så 

använder jag det som ett pedagogiskt verktyg varenda gång vi kommer till intervall, ”vad hade vi nu för 

melodi på till exempel stor sekund?”. (Leif) 

Leif menar att när eleverna känner sig trygga med referensmelodierna kan de lära sig att 

känna igen intervall utan att behöva använda referensmelodier. Intervallkännedomen kan då 

användas för att känna igen och identifiera intervallen i en spelad melodi. Den ursprungliga 

lyssningsstrategin för melodier blir än effektivare och eleverna kan snabbare identifiera 

melodins toner utan att behöva använda räkning av durskalan utifrån pianots tangentbord. 

Även Mona jobbar med referensmelodier för att känna igen intervall, men hon använder inte 

termerna intervall utan pratar hellre om ackordsfärgningar och siffror. Utöver det jobbar hon 

på samma sätt med att sjunga och räkna durskalan utifrån pianots tangentbord för att sedan 

befästa en kännedom om ackordsfärgningar. Dessa används för att identifiera tonerna i en 

melodi som spelas upp. Mona använder dessutom dessa referenser och skalräkning utifrån 

siffror för en lyssningsstrategi när det gäller gehörsidentifiering av ackord.  

Jag vet inte om jag är så strukturerad som jag borde vara men jag försöker lära dom att se mönster i hur 

det rör sig, antingen i kvintcirkeln eller också enligt den här sifferteorin… att man spelar en ackordföljd 

som hör till en låt så får dom identifiera vad det är för siffor… till exempel ett, tvåmoll och så vidare. 

Och så får dom transponera och spela det i en annan tonart. (Mona) 

När du säger siffror, menar du då någon slags stegteori? (Intervjuaren) 

Ja. Ett, tvåmoll, tremoll, fyra, fem och sexmoll har vi kört. (Mona) 

Denna stegteoristrategi grundar sig i att eleverna förutom förtrogenheten med durskalan även 

kan skilja på dur och moll. Hon utgår därmed från samma kunskaper hos eleverna som Leif 

gör för hans lyssningsstrategier. Leif använder sig däremot av en annan typ av 

lyssningsstrategi när det gäller gehörsidentifiering av ackord. Eleven ska först lyssna efter och 

identifiera grundackordet, tonika, i en ackordföljd för att notera detta. Vid nästa lyssning ska 

eleven lyssna på alla ackorden och identifiera om ackorden är dur eller moll. Vid tredje 

lyssningen ska grundtonen, skalton 1, i grundackordet nynnas och jämföras med de andra 

ackorden som spelas upp. Uteslutningslogik används i detta skede, det finns tre möjliga 

ackord som kan passa med den nynnade tonen och tre ackord som inte passar. Dessa kan 

uteslutas ytterligare beroende på om ackorden är moll eller dur. Vid detta skede kan alla 

ackorden identifieras och Leif menar att alla elever har kunskaperna för att kunna använda sig 

av lyssningsstrategin: 

Det innebär att jag kan knäcka en ackordgång på tre lyssningar på åtta takter, sex olika ackord att välja 

mellan. Jag lyssnar efter tonika som är lätt, jag lyssnar efter dur och moll som också är lätt, och jag 

sjunger på två toner max som också är ganska lätt. Sen kan jag räkna ut det här. Det spelar ingen roll 

om det är en stråkkvartett som spelar eller om jag byter voicing eller baston, eller på gitarr. Det funkar. 

(Leif) 
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5.5 Tänkande och agerande utifrån instrument 

För att förstå hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument i Gehörs- och musiklära tar 

Leif och Mona delvis utgångspunkt från sitt eget kunnande och förståelse om olika 

instrument. De har även under åren märkt av detta i undervisningen och nämner många 

exempel på hur elever tänker och agerar utifrån sitt eget instrument. De menar att det är direkt 

kopplat till vana, hur eleverna har lärt sig att spela på instrumentet och vilka behov som finns 

kopplat till det instrumentet. En elev som har haft en instrumentallärare inom klassisk musik, 

exempelvis en cellist eller klarinettist, har arbetat mycket utifrån noter och är i jämförelse med 

afromusikern, en elgitarrist eller elbasist, bättre på teori kopplat till notsystem. Det underlättar 

när de ska förstå musikteorin i Gehörs- och musiklära. 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. Både Leif och Mona menar att när det gäller att spela på gehör och att 

improvisera över en tonart eller några ackord är den klassiske musikern väldigt ovan medan 

afromusikern kan klara det galant, de är mer vana att tänka utifrån ackordföljder och tonarter. 

Mona menar att rockmusiker och gehörsmusiker i början ofta har svårare att se poängen med 

musikteori i Gehörs- och musiklära eftersom de anser att de klarar sig bra utan den kunskapen 

inom deras genrer.  

Leif menar att olika instrument har olika svårighetsgrader och krav när det gäller gehör. En 

sångare till exempel måste kunna sjunga rent, intonera, men det kan även handla om intervall-

kännedom beroende på instrument. Han förklarar hur instrumentet ger olika förutsättningar:  

Vissa blåsinstrument måste man ha ett jättebra gehör, man måste tänka tonen innan den kommer. En 

trumpet eller en trombon till exempel som kan få tre, fyra toner i samma läge. En sådan musiker måste 

ha ett jättebra gehör, man måste tänka tonen innan för att ge rätt mängd luft medan en pianist trycker 

ner en tangent. […] X som spelar cello till exempel, hon använder gehöret jättemycket för där handlar 

en sur ton och en ren ton om en millimeter eller två. Stråkare använder gehöret jättemycket, dom har ett 

ungefärligt grepp men dom måste liksom fixa till det med gehöret. […] (Leif) 

Både Leif och Mona menar att elever som spelar ackordsinstrument, piano och gitarr, tänker 

mer automatiskt utifrån ackord medan exempelvis en saxofonist inte gör det. Däremot är det 

stor skillnad på hur pianister och gitarrister förhåller sig till ackord. De menar att det är 

naturligt att en pianist tvingas vara mer visuellt medveten om vilka toner som spelas i ett 

ackord, var fingrarna är på tangentbordet, eftersom greppet eller läggningen ofta ändras för de 

flesta ackord. En pianist kan inte utifrån grepp ta ett ackord på samma sätt som en gitarrist 

som kan klara sig ganska långt på grepp och rörelsemönster. En pianist tenderar till att klara 

sig bättre i Gehörs- och musiklära för att de är mer medvetna ur ett teoretiskt perspektiv hur 

ett ackord är uppbyggt medan gitarrister till större del använder ett motoriskt minne och 

gehör. Leif menar att det beror på hur gitarrister får lära sig ackord från början: 

Det första en gitarrist lär sig är så kallade visackord, man lär sig ett grepp på D-dur, ett grepp på G-dur, 

ett grepp på C-dur. Dom lär sig greppet men tänker inte på vilka toner som är i greppet. Man lär sig 

greppet. […] När vi går över till barréackord till exempel så är det ju också ett grepp. Men när jag 

pratar om hur man hittar färgtoner på en gitarr till exempel så måste jag ju för att hitta den där 

färgningen, maj7 eller 7, så måste jag ändra på grundgreppet och då måste jag ju reflektera över vilka 

toner det är egentligen. […] En pianist måste ju direkt göra det. […] (Leif) 

Leif och Mona menar att det framförallt är gitarrister som utvecklar egna strategier för 

gehörsidentifiering av ackord på grund av deras förhållningssätt till ackord och skalor i 

överlag. Leif menar att gitarrister löser diktaten ofta genom att tänka på grepp, rörelsemönster 

och klanger, strängarnas inbördes förhållanden till varandra. Han nämner en elev i en 
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nuvarande klass som spelar gitarr och har väldigt lätt för att identifiera ackordföljder spelade 

på gitarr. Eleven har en egen gitarrstrategi och känner igen vissa klanger i ackord spelade på 

gitarr. Även Mona har märkt att gitarrister känner igen ackord bättre spelade på gitarr och 

desamma när det gäller pianister som känner igen ackord spelade på piano. Hon menar att 

eleverna relaterar ackord till sitt instrument: 

Det måste ju vara någon slags minneserfarenhet, eller jag vet inte. Har väl kanske något att göra med 

klanger också. På gitarrer hör man ju till exempel om det är lösa strängar eller barréackord och på något 

sätt har man minnet kopplat till hur man håller händerna. Så är det ju för mig när jag tänker fiol. När jag 

lärt mig folklåtar på fiol… när jag ska komma ihåg dom… så tänker jag fingersättningar, hur jag rör 

fingrarna över strängarna. (Mona) 

Mona menar även att basister har lättare för att höra ackordföljder då de är vana att spela och 

lyssna efter ackordens grundtoner. De kan effektivisera lyssningsstrategin som hon lär ut för 

gehörsidentifiering av ackord eftersom de lättare hör grundtoner i ackord och därefter kan 

använda sig av skalräkning för att identifiera vilken ton det är. Leif menar att 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 van 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.  

 

5.6 Klangfärgens betydelse 

Både Leif och Mona har märkt att elever vars huvudsakliga instrument är gitarr ofta har egna 

strategier för att identifiera ackordföljder spelade på gitarr. De menar att dessa egna strategier 

brukar fungera väl och att eleverna inte kan förklara hur de tänker eller gör för att identifiera 

ackordföljderna. Både Leif och Mona tror att det delvis har att göra med ljudet, att gitarrister 

är vana att höra gitarr och att pianister är vana att höra piano. Leif har märkt att klangfärgen 

kan vara avgörande för elevers förmåga för att kunna identifiera utifrån gehör: 

Allt är ju vana och gehör. […] vi försökte provocera fram att tänka på ton och inte på ljud. […] ni har 

kört på piano en lång period och ska sen spela samma melodi på gitarr… så kommer många störa sig på 

det och inte lyckas, även om det är samma skaltoner. Man får en ”hang up”, det blir något man inte är 

van vid. Så tror jag alla funkar, vi är vanedjur, vi känner oss trygga och vänjer oss vid en situation. Men 

det kan vara nyttigt då och då att byta mönster, det är ju tonhöjden som är intressant… intervallet som 

är intressant och inte ljudet. […] Att börja med piano är inte dumt men att man sen tar en rytm från 

elgitarren till exempel, man ska vänja dom vid det. (Leif) 

Leif använder datorn för att spela in färdiga klingande exempel med olika ljud och i 

låtliknande sammanhang. Han gör detta då han märkt att elever haft svårigheter att bortse från 

instrumentets ljud, klangfärg, när de ska lyssna efter tonhöjd. Han anser att det har betydelse 

vilket instrument som spelar när det gäller klingande exempel. 
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5.7 Sammanfattning 

Syftet med lärarintervjuerna var att ge svar på frågeställningen om hur lärare i sin 

undervisning förhåller sig till hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument i Gehörs- och 

musiklära. Här ges en sammanfattning av de viktigaste intervjuresultaten som är relevanta för 

frågeställningen. 

Leifs förhållningssätt till hur elever tänker och agerar utifrån instrument i Gehörs- och 

musiklära är att han försöker i sin undervisning utgå från de gemensamma förkunskaper 

eleverna har oberoende av instrument och därefter hjälpa eleverna att tänka rätt, 

kunskapslotsa. Han är väl medveten om hur instrument inverkar på förståelsen av teori och 

försöker med sin egen kunskap om olika instrument att förklara ur olika perspektiv. Leif 

menar att de gemensamma förkunskaperna som alla elever har, oberoende av instrument, är 

att de är förtrogna med durskalan och även kan avgöra om ett ackord är dur eller moll. Han 

menar att dessa förkunskaper beror på att alla elever har sjungit barnvisor när de var små och 

lärt sig att känna igen tonaliteten i durskalan. När han övar praktiskt gehör och 

gehörsidentifiering undervisar han de lyssningsstrategier som han anser är de mest effektiva 

utifrån dessa gemensamma förkunskaper. Gehör, det inre hörandet, handlar enligt honom om 

80 % teoretisk kunskap och 20 % riktigt hörande. Praktiskt gehör är således till stor del 

beroende av musikteoretiskt kunnande.  

Monas förhållningssätt till hur elever tänker och agerar utifrån instrument i Gehörs- och 

musiklära är att hon försöker få eleverna att själva utöva teorin praktiskt på olika instrument 

under lektionerna. Detta gör hon genom att låta dem göra egna klingande exempel av teorin 

som de sedan spelar upp för varandra som gehörsövningar. Hon anser att eleverna då ges 

möjligheten att förstå teorin ur eget instrumentalt perspektiv och ser detta som ett viktigt 

komplement till den mer lärarstyrda undervisningen i övrigt. Eftersom eleverna är mer aktiva 

under lektionerna och lektioner till större del tillåts att improviseras på plats, blir 

undervisningen mindre strikt och vissa delar i det praktiska gehöret, exempelvis 

gehörsidentifiering, övas inte lika målmedvetet i jämförelse med Leifs undervisning. Även 

Mona har märkt att eleverna till viss mån är förtrogna med durskalan och kan avgöra om ett 

ackord är dur eller moll. 

Båda lärarna undervisar teorin i Gehörs- och musiklära utifrån piano, med tangentbordet som 

visuell referens, men omvandlar även teorin till gitarr för att eleverna ska förstå utifrån flera 

instrument. De övar stegräkning med siffror utifrån pianots tangentbord och båda använder 

referensmelodier för inlärning av intervall eller ackordsfärgningar. Mona utvecklar 

stegräknandet till en sorts stegteori för att identifiera ackord. Den stegteorin är hennes 

lyssningsstrategi för gehörsidentifiering av ackord. Leif använder sig av en lyssningsstrategi 

för gehörsidentifiering av ackord som baseras på funktionsanalysbeteckningar. Dessa 

lyssningsstrategier som Leif och Mona undervisar tar utgångspunkt från att eleverna är 

förtrogna med durskalan och känner igen moll och dur. Strategierna är konstruerade på ett 

sådant sätt att alla elever kan lära sig att använda dem oberoende av vilket instrument de 

spelar. Däremot kan sägas att förståelsen underlättas om eleverna har kännedom om pianots 

tangentbord. 
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6. Resultat av intervjuer med eleverna 

Elevernas musikaliska och instrumentala bakgrund är relevant för att förstå hur de tänker och 

agerar utifrån sitt instrument. Resultatredovisningen inleds därför med en presentation av 

eleverna i en egen rubrik. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna som har delats in i 

följande kategorier: 

1. Elevernas musikteoretiska förkunskaper 

2. Användning av flera instrument som referens 

3. Elevernas lyssningsstrategier för identifiering av melodier 

4. Elevernas lyssningsstrategier för identifiering av ackordföljder 

5. Klangfärgsgehör 

6. Egna strategier inspirerade av lärarens strategier 

Om kategoriernas internala relation kan sägas att när eleverna berättade om hur de tänkte i 

vissa situationer, till exempel om hur de identifierade ackorden på gehörstestet, kunde det 

framkomma svar som har lyfts fram i två kategorier. Ett exempel på detta är när en elev svarar 

att hon lyssnar på hur pianisten spelar tonerna i vänsterhanden i ett ackord. Hon känner igen 

olika toners klang när de spelas på ett visst sätt på pianot. Svaret exemplifierar och illustrerar 

hur eleven använder klangfärgsgehör och placeras därmed i kategorin Klangfärgsgehör. 

Samma svar exemplifierar också en lyssningsstrategi för att identifiera ackordföljder och 

placeras i kategorin Elevernas lyssningsstrategier för identifiering av ackordföljder. Ett 

liknande exempel om svar som lyfts fram i två kategorier finns också om en elev vars 

huvudsakliga instrument är gitarr men använder pianot som visuell referens för identifiering 

av melodier. Det har relevans för de två kategorierna Elevernas lyssningsstrategier för 

identifiering av melodier och Användning av flera instrument som referens. Detta är 

genomgående fallet för intervjusvarens kategorisering, många svar kan ha relevans för två 

kategorier eftersom de illustrerar två olika fenomen. Kategorierna utesluter inte varandra utan 

utgör tillsammans en helhet som visar hur eleverna tänker och agerar i Gehörs- och musiklära. 

Den sista kategorin Egna strategier inspirerade av lärarens strategier tar upp många av de 

svar som delats in i föregående kategorier för att belysa elevernas egna strategier och lärarens 

undervisade strategier. Den första kategorin Elevernas musikteoretiska förkunskaper utgör en 

grund för förståelsen av de övriga kategorierna då den ger en bild av vilken nivå eleverna 

ligger på färdighetsmässigt och kunskapsmässigt utifrån instrument och musikteoretiskt 

perspektiv.  
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6.1 Presentation av elevinformanterna 

Informanterna har fått fingerade namn för att i fortsättningen presenteras med de namnen. För 

anonymitetens skull har vi valt att utelämna namnen på de skolor, orter och kommuner som 

informanterna har anknytning till. En av eleverna har en bakgrund från ett östeuropeiskt land 

som vi har valt att inte nämna vid dess namn för att bevara anonymiteten. 

 

 

Anna 

Anna är 17 år och går första året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Hon 

har sång som huvudinstrument men kan även spela lite ackord på både piano och gitarr. Hon 

har inte tagit några sånglektioner före gymnasiet men hon har lärt sig sjunga då hon spelat 

mycket med hennes storasyster på fritiden och har även, de två åren innan hon började på 

gymnasiet, deltagit i en ungdomskör. Hon är mest bevandrad i afroamerikanska musikgenrer. 

  

Philip 

Philip är 16 år och går första året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. Han 

spelar stålsträngad akustisk gitarr och elgitarr men de senaste fem åren har han bara spelat 

akustisk gitarr. Han lärde sig gitarr av sin far med början vid 6-7 års ålder och har sedan 

årskurs 5 i grundskolan tagit lektioner på kulturskolan och fortsatt ta lektioner på gymnasiet. 

Philip har utöver undervisningen lärt sig mycket på egen hand med hjälp av bland annat 

tabulaturer och videoklipp från internetsidan Youtube. Han är mest bevandrad i afro-

amerikanska musikgenrer. 

 

Veronica 

Veronica är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. 

Hon har sång som sitt huvudsakliga instrument. Hon har sjungit i kör från 4 års ålder och 

började ta sånglektioner från årskurs 7. Hon har även haft pianolektioner från klass 2-7 i 

grundskolan och sedan hon började gymnasiet. Hon upplever sig själv musikaliskt väldigt 

notbunden och ser det ibland som ett hinder för sitt musicerande. Veronica har gått 

musikklass på högstadiet och har även hunnit ta baslektioner i två år under den tiden.  

 

Hampus 

Hampus är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. 

Han har trombon som huvudinstrument och började spela vid 7 års ålder. Hans far startade en 

ungdomsorkester där han fick prova på lite olika instrument. Han valde trombon och började i 

årskurs 3 ta lektioner på kulturskolan vilket han har fortsatt med sedan dess. Hampus har gått 

musikklass på högstadiet där eleverna erbjöds undervisning på ett biinstrument utöver det 

huvudsakliga instrumentet och valde i årskurs 7-8 elbas som biinstrument. I årskurs 9 valde 

han att byta till trummor som biinstrument.  
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Karolina 

Karolina är 17 år och går andra året på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. 

Hon har en bakgrund från ett östeuropeiskt land och huvuddelen av hennes musikaliska 

bakgrund och utbildning är från det landet. Hon har piano som huvudinstrument och började 

ta instrumentalundervisning vid 7 års ålder. Hon började spela trummor som biinstrument när 

hon var 15 år. Karolina har spelat mycket klassisk musik och upplever sig osäker när det 

gäller att spela musik i afroamerikanska genrer.  
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6.2 Elevernas musikteoretiska förkunskaper  

En viktig förutsättning för att förstå hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument i 

ämnet Gehörs- och musiklära är att förstå vilka musikteoretiska förkunskaper de hade innan 

de påbörjade gymnasiet. Alla elever har uppgett att de hade sysslat med musik innan 

gymnasiet genom instrumentallektioner, annan musikundervisning eller frivillig verksamhet i 

form av till exempel kör eller eget musicerande på instrument.  

Anna hade via medverkan i kör kommit i kontakt med noter men hade allmänt svårt för alla 

tecken i notsystem och kunde egentligen inte läsa noter. Hon hade även lärt sig att läsa ackord 

genom eget musicerande på piano och gitarr.  

Veronica var sen innan väldigt bekant med noter och notsystemet via tidigt påbörjad 

pianoundervisning. Hon hade även kommit i kontakt med ackordsanalys, tabulaturer och var 

sen innan bekant med den musikteoretiska terminologin i Gehörs- och musiklära.  

Hampus hade innan gymnasiet spelat mycket i orkestrar och har därigenom blivit mycket 

bekant med noter och notsystemet. Han hade även lärt sig ackordsanalys, läsa trumnoter till 

viss grad och han kunde mycket av den musikteoretiska terminologin i Gehörs- och 

musiklära. 

Philip var sen tidigare bekant med vanliga taktarter, tabulatur och ackordsanalys genom 

mycket eget spelande på gitarr och genom gitarrundervisning. Han hade däremot svårt för 

mycket av terminologin, noter och andra tecken i notsystemet men upplever att han har börjat 

få grepp om det idag.   

Karolina var sen innan väldigt bekant med noter och notsystemet genom många års klassisk 

undervisning på pianot. Hon hade även kommit i kontakt med ackordsanalys och kunde i stort 

sett allt av den musikteoretiska terminologin i Gehörs- och musiklära. 

Samtliga elever var med andra ord sen tidigare bekanta med att notera ackord enligt 

ackordsanalys. En del kunskaper är eleverna så förtrogna med att de inte har något medvetet 

tankesätt eller strategi utan det förefaller självklart för eleverna. Karolina belyser detta när 

hon svarar på frågan om hur hon känner igen om ett ackord är dur eller moll: 

Jag har ingen teknik, det är bara vad jag känner. Glatt ackord, det är dur. Eller om det är lite ledset, det 

är moll. (Karolina) 

Alla elever förutom Hampus uppger att de kan skilja på dur och moll i ett ackord utifrån en 

känsla av glatt eller ledset. Hampus säger att han inte känner något utan vet bara om ackordet 

är dur eller moll när han hör det. En annan kunskap som alla eleverna är förtrogna med är att 

de vet hur tonerna i en durskala låter och kan sjunga den från grundtonen stegvist uppåt. Det 

rör sig om en förtrogenhetskunskap om tonaliteten i en durtonart som alla elever kan till en 

sådan grad att de inte minns hur de lärde sig det. Dessa kunskaper går inte att relatera till 

något tankesätt utifrån ett specifikt instrument utan eleverna behärskar dem så väl att de 

problemfritt använder sig av de kunskaperna för att lära sig nya teorier eller för att lösa 

uppgifter. 

En del elever har ytterligare kunskaper de har införlivat på ett sådant sätt att de använder sig 

av dem omedvetet. Hampus säger att han lärt sig att känna igen intervallerna kvart och kvint 

utan att behöva tänka, han vet helt enkelt hur de låter och känner igen andra intervaller utifrån 

dessa två. Han minns inte heller hur han har lärt sig just dessa intervall eftersom det var alltför 
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länge sedan han gjort det. Veronica har utifrån ett eget referenssystem lärt sig att känna igen 

intervall: 

”Lille katt”, då har man ett, två, tre. För en kvart så har jag Rysslands nationalsång. För en kvint har jag 

introt till en ”Linkin Park”-låt och för en sext ”Nu tändas tusen juleljus” […] nu tänker jag inte så, bara 

om jag är osäker så kollar jag av det med dom. (Veronica) 

Hon har blivit förtrogen med hennes egna referenser till den grad att de inte längre behövs för 

igenkännandet av intervaller. Philip känner igen inbördes ackordrelationer utan att använda 

sig av en medveten strategi. Han lyssnar inte efter specifika ackordsläggningar, grundackord 

eller toner i ackord relaterade till andra ackord. Han kan inte förklara hur han vet mer än att 

det är någon sorts uteslutningslogik utifrån alla ackord han kan på gitarr. 

 

 

6.3 Användning av flera instrument som referens   

Elever behöver inte utgå uteslutande från sitt eget instrument som referens vid lösning av 

teoretiska uppgifter, även andra instrument används vid behov och om sådan kunskap finns. 

Följande citat illustrerar hur ett annat instrument kan användas som referens: 

”Sen när jag hör ackord så tänker jag helst gitarr för det är jag mest van vid. Melodi tar jag helst piano 

för att det är lättare att få ut tonerna tycker jag.” (Philip) 

Philip som är ursprungligen gitarrist använder pianot som en inre visuell referens när han 

sjunger noterade melodier eller när han noterar en klingande melodi. Även Anna och 

Veronica använder pianot som inre visuell referens när de ska identifiera klingande ackord 

och i Annas fall även när hon ska identifiera melodier. Philip förklarar hur han använder 

pianot som inre visuell referens: 

”Hur gör du när du ska sjunga utifrån noter eller siffror? Alltså, om du har en ton i en vanlig durskala 

och ska sjunga nästa som står skrivet, hur vet du hur det ska låta?” (Intervjuaren)  

”Jag brukar tänka på ett piano, om man börjar på tonen C, så går man stegvis. (Sjunger tonerna i skalan 

stegvis uppåt). Nu är jag ingen jättebra sångare men jag vet hur dom låter […] jag föreställer mig 

tangenterna och hur dom sitter.” (Philip) 

Philip hör tangenterna inuti sig och sjunger även när han gör detta. Han tycker att pianot är en 

bättre referens för detta och hänvisar till de vita tangenternas överblickbarhet. Anna och 

Veronica har sång som huvudinstrument men behärskar ackordsinstrument, båda kan piano 

och Anna spelar även 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 visuell ”trappstegsreferens” liknande pianots vita tangenter som 

stöd när exempelvis skalor eller ackord ska analyseras. Hampus har trombon som 

huvudinstrument och har även lite kännedom om ackordsinstrumenten piano och gitarr. Han 

använder däremot inte ackordsinstrumentet som referens för att identifiera melodier och 

ackord genom lyssning. Alla de elever som huvudsakligen spelar ett instrument som inte kan 

spela treklanger eller ackord, Anna, Hampus och Veronica, har kompletterat genom att lära 

sig ackordsinstrument.  



41 

 

6.4 Elevernas lyssningsstrategier för identifiering av melodier  

Under gehörstestet spelades två okända melodier upp för eleverna ett begränsat antal gånger 

med pauser emellan uppspelningarna. Elevernas uppgift var att utifrån en given första ton i en 

durtonart notera de spelade melodierna. Alla elever använde sig av inre hörande på det sättet 

att de memorerade melodierna som spelades upp och hörde dem inuti sig när de satt och 

noterade under pauserna. Här presenteras de lyssningsstrategier eleverna har uppgett att de 

använde sig av för att identifiera intervaller och melodier vid gehörstestet. En del elever 

använde sig av två lyssningsstrategier för att identifiera intervaller och melodier. 

 

6.4.1 Pianot som inre visuell referens  

Anna, Karolina och Philip använde pianots tangentbord som en inre visuell referens för att 

orientera sig när de försökte sätta de spelade melodiexemplen i en kontext. De sjöng 

durskalan från grundtonen stegvist uppåt för att försöka hitta de rätta intervallerna i de 

memorerade melodierna. Denna inre process visualiserades med tangentbordets vita tangenter 

som ett stöd för att kunna räkna alla tonsteg. Karolinas förklaring av hur hon gör för att sjunga 

ett noterat intervall belyser användandet av pianot som inre visuell referens: 

Ok, då tänkte jag fråga lite om melodier. Hur gör du när du ska sjunga från noter eller siffror? Alltså, 

t.ex. om du har en ton i en vanlig durskala och ska sjunga nästa som står skrivet, hur vet du hur det ska 

låta? (Intervjuaren) 

Jag går på trappan. Som exempel, om det är ett c och jag ska sjunga ett g efter, så försöker jag gå från c, 

d, e, f, g och sjunger allt… och efter det har jag mitt intervall. (Karolina) 

Ok, just det. Då när du gör det, ser du något? (Intervjuaren) 

Jo, pianot. Jo, jag ser alla tangenter… jag ser alla framför mig. Jag kan tänka på vars jag måste sjunga. 

(Karolina) 

Lärarna för de två olika elevgrupperna har medvetet visat eleverna hur de kan använda pianot 

som referens när de ska identifiera intervaller. Även Veronica uppger att hon kan använda sig 

av den här strategin och det är troligt att det gäller Hampus också men båda använder främst 

en annan strategi. 

 

6.4.2 Lyssning av kända intervall 

Hampus och Veronica använde sig av deras intervallkännedom för att identifiera intervall i 

melodierna. Båda har lärt sig att känna igen intervall till en sådan grad att de är förtrogna med 

dem. De behöver inte använda något speciellt tankesätt eller strategi för att höra dessa 

intervall utan identifierar andra intervall eller melodier med utgångspunkt från dessa kända 

intervall. Veronica har ett referenssystem i form av låtar som hon använde sig av för att lära 

sig intervallerna och som hon vid behov kan återgå till. Hampus har en annan relation till sin 

intervallkännedom då han inte minns hur han lärt sig att känna igen intervall. Han förklarar 

hur han hittar ett intervall om han ska sjunga noterade toner: 

[…] så brukar jag försöka utgå från toner som jag vet hur det låter. Så jag vet vart kvinten och kvarten 

är, försöka utgå från det oftast, inte jättepraktiskt kanske. (Hampus) 
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[…] 

Om du ska sjunga första tonen och den tredje i en durskala, hur vet du hur det ska låta? (Intervjuare) 

Då tänker jag till kvarten först och sen ner till tersen (skratt). (Hampus) 

Varken Hampus eller Veronica behöver visualisera ett instrument för att kunna använda sig av 

denna intervallkännedom, det sker automatiskt. Anna uppger att hon ibland använder 

durackordets toner för att hitta andra intervall men nämner inte det som strategi under 

gehörstestet. 

 

6.4.3 Lyssning av melodi mot en referenston 

Karolina använde en strategi där hon valde en av tonerna i melodin och använde den som 

referenston för att jämföra med de andra tonerna i melodin. Detta gjorde hon under tiden 

melodin spelades och även genom att memorera melodin och sjunga inombords. I intervjun 

förklarar hon hur hon genom lyssning identifierar toner som spelas upp för henne: 

[…] om det är några toner som vi ska skriva ner... fem toner… går jag alltid från första till sista tonen… 

eller sista till första… och lyssnar om det är någon som är samma. Jag spelar eller sjunger en ton hela 

vägen och lyssnar om det är en ton som kommer på min ton… så att jag vet om det är samma. 

(Karolina) 

Hon använde även den lägsta tonen som referens i melodin för att hon tycker att det är lättare 

att identifiera intervaller i melodin när hon bara behöver jämföra med toner som är ovanför 

hennes referenston, oavsett om det är grundtonen eller inte. 

 

 

6.5 Elevernas lyssningsstrategier för identifiering av ackordföljder 

Under gehörstestet spelades två ackordföljder upp för eleverna varav den ena var endast med 

pianot och det andra med flera instrument, gitarr, bas och sång. Båda ackordföljderna spelades 

upp ett begränsat antal gånger med pauser mellan uppspelningarna. Elevernas uppgift var att 

utifrån en given grundton från första ackordet notera vilka ackord som spelades. Även vid de 

här exemplen använde eleverna inre hörande genom att memorera utvalda toner eller delar av 

ackorden och hörde dem inuti när de satt och noterade under pauserna. En del av eleverna 

använde två av de lyssningsstrategier för identifiering av ackordföljder som presenteras här. 

 

6.5.1 Lyssning av pianots ackordsläggningar 

Veronicas lyssnade efter ackordsläggningar på pianot eftersom hon är van att spela och tänka 

efter pianots tangentbord, hon visualiserar tangentbordet. Hon känner igen vanliga 

”fourchords” eller treklanger på pianot och lyssnar mycket på tonernas inbördes förhållanden 

i ackordet. Hon klarade sig bra på ackordföljden som spelades upp på piano men hade svårt 

för den andra ackordföljden med där gitarren spelade ackord. Hon förklarar på vilket sätt det 

blir svårare att höra ackord på gitarr: 



43 

 

Jag tror det är mycket förhållandet mellan olika, om man tänker då ackord. På piano är det oftast att 

man hittar närmaste vägen och sådär. På en gitarr blir det ju att man flyttar. Det blir ju som på ett annat 

sätt, det är ju inte samma instrument. (Veronica) 

Veronica tror även att det kanske är gitarrens ljud i förhållande till pianots ljud som gör det 

svårare för att höra ackord. En del av de ackordsläggningar som spelades på piano var väldigt 

lika en del av de ackordsläggningar som spelades på gitarr när det gäller inbördes ton-

förhållanden i ackorden. 

  

6.5.2 Lyssning av kända ackordföljder 

Philip lyssnade efter ackordföljder han kunde känna igen, ackord i förhållande till andra 

ackord, utan att ha en medveten strategi eller tankesätt. Han har en kännedom om 

ackordrelationer som han inte kan förklara i ord annat än att det rör sig någon sorts 

uteslutningslogik på känsla utifrån sitt instrument. På frågan om hur han gör för att identifiera 

klingande ackord säger han: 

Då tänker jag mig en gitarr och så tar jag alla ackord jag kan tills jag får rätt. Fast oftast så vet jag 

vilken bas det är, jag försöker lyssna efter första tonen. (Philip) 

Han lyssnar efter basen i första ackordet men jämför inte medvetet den tonen i förhållande till 

andra toner i nästa ackord, t.ex. med den stegräknande strategi utifrån pianot som inre visuell 

referens som han använde för identifiering av melodier. I det här fallet visualiserar han 

gitarren och tänker på de ackord han kan sen tidigare. Philip noterade alla ackord rätt i första 

ackordföljden som spelades på piano och i den andra ackordföljden som spelades med flera 

instrument, inklusive gitarr, gick det inte fullt lika bra då ett ackord noterades fel.   

 

6.5.3 Lyssning av melodin 

Veronicas huvudsakliga strategi för identifiera ackord var att lyssna på pianots 

ackordsläggningar men hon lyssnade även efter melodin som stöd. Hon ger ett exempel på hur 

melodin kan vara till hjälp för att identifiera ackord: 

[…] Nä, men alltså om man är osäker på ackord och så leder melodin på något sätt man känner igen 

eller landar på något speciellt sätt, då kan man få det bekräftat att det var kanske inte alls så eller liksom 

väga dom mot varandra lite. (Veronica) 

Veronica uppger att det dessutom kan hjälpa att lyssna efter melodin när det är svårt att höra 

ackorden tydligt för att känna sig mer ”hemma”.  Hon kan däremot inte förklara hur lyssning 

av melodin bidrar till att ackorden hörs tydligare. 

 

6.5.4 Lyssning av ackord mot tonartens grundton 

Hampus använde sig av lärarens strategi för att identifiera ackord. Strategin är anpassad efter 

funktionsanalys och går ut på att lyssna efter durtonartens grundton och nynna den för att 

jämföra den med de ackord som spelas upp. Därefter används uteslutningslogik, det finns tre 

möjliga ackord som passar med den nynnade tonen och tre möjliga ackord som inte passar 

med den nynnade tonen. De ackorden kan också ytterligare uteslutas genom att bestämma om 
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ackordet är dur eller moll. Hampus utgick från denna strategi och lyssnade efter grundtonen i 

”tonikan” och lyckades bra i den andra ackordföljden. I den första ackordföljden gick det 

däremot sämre då strategin inte fungerade när första ackordet var moll. 

Har du någon annan eventuell strategi du brukar använda dig av? (Intervjuaren) 

Nä, det går ju att försöka nynna sig fram men det är så svårt tycker jag, det funkar som inte. (Hampus) 

Vad är det som är svårt med det? (Intervjuaren) 

Om man försöker nynna sig fram så kan man lätt landa på en ton som inte är grundtonen i ackordet. 

Man tänker att det är grundtonen men det är inte det, då är man ju ganska såld också. (Hampus) 

Hampus noterade alla melodier rätt och även andra ackordföljden men det gick betydligt 

sämre i första ackordföljden där lärarens strategi inte fungerade. Han använder en egen 

fungerande strategi för identifiering av melodier men har ingen egen fungerande strategi för 

att identifiera ackordföljder 

 

6.5.5 Lyssning av ackordens grundtoner 

Anna, Hampus och Karolina lyssnade alla efter grundtoner i ackord för att identifiera ackord. 

Hampus lyssnade främst efter det första ackordets grundton för att hitta tonartens grundton 

men kompletterade med att lyssna efter de nästföljande ackordens grundton: 

Det är ju lättare att när man har basen med att hitta grundtonen, om basen spelar grundtonen. För då vet 

man att det är grundtonen, med piano vet man ju inte alltid riktigt. (Hampus) 

Han utvecklade inte varför han tyckte att det var lättare att höra grundtonen om elbasen 

spelade den. Anna och Karolina lyssnade efter ackordens grundtoner och försökte memorera 

dem som en melodi. Därefter använde de pianots tangentbord som inre visuell referens och 

sjöng durskalan stegvist uppåt för att försöka hitta de rätta intervallerna i de memorerade 

grundtonerna. När de väl hade identifierat ackordens rätta grundtoner försökte de avgöra om 

ackorden var dur eller moll. Anna och Karolina hade däremot svårt för att höra de rätta 

grundtonerna i ackorden och detta bekräftas även av resultatet från gehörstestet. 

 

 

6.6 Klangfärgsgehör  

Några av eleverna pratar om ljudet hos olika instrument och hur det påverkar deras 

uppfattning av klingande musik. Både Karolina och Veronica har svårare för att höra ackord 

spelade på andra instrument än piano och tror att det till viss del har att göra med vanan av att 

höra ljudet av ett piano i förhållande till ljudet hos andra instrument. Karolina tycker att det är 

lättare att höra ackordens grundtoner om dessa spelas på piano: 

[…] det är lättare på pianot för att de många gånger spelar med vänsterhanden också och ofta har en 

oktav i basen. Det gör allt lättare. På gitarren är det bara ackorden som går och det är lite svårare. 

(Karolina) 
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Om ackorden spelas på piano spelas bastonerna separat i vänsterhanden till skillnad från gitarr 

där bastonerna spelas gemensamt med ackorden. Hon uppger att hon har lättare för att urskilja 

bastoner med pianots ljud än andra instruments ljud, till exempel gitarr och stråkar, trots att de 

spelar samma toner. Resultatet från gehörstestet visar dock att hon hade fler fel i ackord-

följden som spelades på piano än i ackordföljden som spelades på gitarr och bas. Hon kunde 

inte förklara vad det berodde på och hävdade fortsatt att hon hade lättare för att identifiera 

ackord med pianots ljud. Veronica ger sin förklaring av att hon hör ackord bättre på pianot på 

grund av ljudet: 

Jag tror det är mycket att jag är van också. Om jag ska planka en låt så sätter jag mig vid ett piano så 

jag har som mer grund där, att så här låter det. Om det är en gitarr så hör jag inte det här, det blir mer 

främmande. (Veronica) 

Anna tycker att det var lättare att höra melodin i den andra av melodierna som spelades upp 

under gehörstestet eftersom den framfördes på sång. Under uppspelningen av melodin var 

även bas och piano med som ackompanjemang. Den andra melodin spelades endast på pianot 

utan ackompanjemang av andra instrument. Trots detta tycker hon att det var lättare att höra 

melodin när det framfördes på sång. Angående skillnaden mellan en melodi spelad på piano 

och en sjungen melodi säger hon:  

Alltså när någon sjunger då kan man ju som höra själv, som när man själv sjunger eller något. (Anna) 

Hon tycker även att det låter mer sammanhängande när melodin framförs på sång, som en ton, 

i jämförelse med andra instrument. Hon upplever att melodin blir en förlängning av hennes 

egen röst när den framförs på sång som är hennes huvudsakliga instrument. 

 

 

6.7 Egna strategier inspirerade av lärarens strategier  

En av anledningarna till att elever har egna ibland instrumentbundna strategier är för att de 

saknar förkunskaperna för att till fullo förstå eller kunna använda sig av lärarnas strategi. 

Karolinas strategi för identifierande av ackord är att lyssna efter ackordens bastoner och på 

frågan om andra eventuella strategier svarar hon:  

Nej. Läraren som vi har nu försöker lära oss att ta ut tonikan och därefter gå via dominant och sådär… 

men det är fortfarande ganska svårt att lyssna på det sättet. (Karolina) 

Eleverna är många gånger medvetna om hur andra strategier fungerar teoretiskt men har inte 

än lärt sig att använda dem praktiskt. Karolina och Veronica har svårt för att använda lärarens 

strategi för identifierande av ackord och använder således egna strategier. Det är mycket 

möjligt att dessa egna strategier med tiden kommer att lämna plats för lärarnas eller andra 

strategier då de i sådana fall kan ses som mellanled i förståelsen av ny musikteori. Denna 

tolkning görs med tanke på att många av de egna strategierna lånar element av lärarnas 

strategier, de är ofullkomliga anpassningar av lärarens strategier. Detta gäller Karolinas och 

Annas stegräknande strategi för identifiering av ackord där de lånar element från lärarens 

strategi för identifiering av intervaller. Veronicas lyssnande av pianots ackordsläggningar 

handlar om att lyssna efter specifika toner i ackord och kan ses i ljuset av lärarens strategi som 

är att hitta grundtonen i tonarten och lyssna på dess förhållande i de växlande ackorden. Hon 

är medveten om lärarens strategi men känner sig osäker på att hitta grundtonen i tonarten och 
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har istället utvecklat en egen strategi vars syfte är desamma som lärarens, att lyssna efter 

specifika toner i ackorden. Detta visar på egna strategier som är inspirerade av lärarnas 

strategier och kan ses som en pågående läroprocess av en vedertagen strategi. 

Även det omvända förhållandet råder i vissa av elevernas egna strategier, det vill säga att 

eleverna redan behärskar en vedertagen och fungerande strategi så väl att de har skapat egna 

effektivare strategier som ger genvägar till att lösa uppgifter. Många gånger baseras dessa 

strategier av kunskaper som har förtrogenhetskunskapskaraktär. Exempel på detta är Philips 

strategi för identifiering av ackord genom hans förmåga att känna igen vissa ackordföljder, 

Hampus strategi för identifiering av melodier genom hans intervallkännedom och Veronicas 

strategi för identifiering av melodier genom hennes intervallkännedom. 

 

 

6.8 Sammanfattning 

Syftet med elevintervjuerna var att ge svar på frågeställningen om hur elever tänker och 

agerar utifrån sitt instrument i Gehörs- och musiklära. Här ges en sammanfattning av de 

viktigaste intervjuresultaten som är relevanta för frågeställningen. 

Eleverna tar utgångspunkt från deras musikteoretiska förkunskaper och instrumentrelaterade 

färdigheter. Förkunskapen kan sägas vara mycket god, alla elever har stött på musikteori i 

någon form innan gymnasiet och är bekanta med olika sätt att notera musik. De har alla innan 

gymnasiet spelat instrument eller sjungit i olika sammanhang och de kan spela på ett eller 

flera ackordsinstrument. De kan även sjunga durskalan stegvist uppåt från första tonen och de 

kan avgöra om ett ackord är dur eller moll. Eleverna behöver i många fall inte tänka utifrån 

sina instrument då de klarar sig ganska bra med dessa förkunskaper i Gehörs- och musiklära. 

Det är framförallt när det gäller gehör som instrumentet har betydelse för hur elever tänker 

och agerar. I intervjuerna framkommer olika lyssningsstrategier elever använde för att 

identifiera ackord och melodi som är relaterade till instrument. 

Anna, Karolina och Philip föreställde sig pianots tangentbord som en inre visuell referens för 

att lättare kunna räkna och höra skaltonerna i en durskala. Detta användes för att identifiera 

tonerna i melodin som spelades under gehörstestet. Anna använde även detta för att identifiera 

ackordföljderna under gehörstestet. 

Karolina och Veronica lyssnade specifikt efter pianot i de spelade ackordföljderna under 

gehörstestet. De känner igen klangen av ackord eller toner spelade på ett visst sätt på pianot 

eftersom de kan relatera till sitt eget pianospel. Karolina hör tydligare oktaverade bastoner 

som spelas separat med vänsterhanden på pianot och Veronica känner igen vissa ackord 

beroende på läggningen, hon hör i tonernas inbördes förhållanden på ackordsläggningen. 

Philip känner igen ackordkombinationer genom att tänka på att spela ackord på en gitarr. Han 

kan inte förklara hur det går till mer än att det handlar om uteslutningslogik, han jämförde det 

som spelades upp under gehörstestet med hans egen visualisering av ackordspel på gitarr. 

Hampus använder sig av sin förtrogenhetskunskap om vissa intervall för att identifiera 

melodier. De intervall Hampus har lätt för, kvart och kvint, har troligtvis att göra med att han 

som trombonist ofta spelat de intervallen och lärt sig att känna igen dem. 
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Veronica lyssnade efter sångmelodin för att höra ackorden tydligare under gehörstestet, 

ackorden kändes mer ”hemma” på det sättet. Hon har även lätt för intervaller då hon lyckats 

befästa dessa med referenser i form av sångmelodier hon har sjungit. Anna har lättare för att 

höra sångmelodier eftersom det känns som en förlängning av hennes egen röst. Hon tycker att 

det låter mer som en sammanhängande ton, hon är van att höra klangen. Båda är vana att 

använda rösten som referens eftersom de har sång som huvudinstrument.  

Eleverna kan ses som problemlösare och är intresserade av att lära sig de metoder eller 

strategier som fungerar bra för olika situationer. De är öppna för att lära sig nya och 

effektivare sätt att lösa uppgifter. De tänker inte nödvändigtvis utifrån sina egna instrument 

utan kan använda sig av andra instrument som referens, till exempel visualisera pianots 

tangentbord, eller använda lärarens strategi som inte är instrumentbunden, sjungande av 

tonartens grundton som referenston, om de upplever att det är ett bättre fungerande verktyg 

för en specifik uppgift. Om de upptäcker en bättre strategi försöker de lära sig den eller 

applicera delar av den till sin egen strategi. I vissa fall görs en egen version inspirerad av den 

bättre strategin på grund av att eleven inte helt har lyckats lära sig den etablerade strategin. I 

andra fall är den versionen som är inspirerad av den etablerade strategin en effektivare 

uppgradering där eleven applicerat annan kunskap till den, ofta instrumentrelaterad. Här kan 

Hampus användning av sin intervallkännedom för identifiering av melodi ses som ett 

exempel, den är en effektivisering av lärarens stegräknande strategi. Slutligen finns även 

elevernas egna unika strategier som uteslutande utgår från det egna instrumentet och handlar 

om att känna igen vissa klanger. Philips gitarrstrategi och Karolinas lyssning av pianistens 

vänsterhandstoner i ackordspel är exempel på detta. 

Genomgående är att eleverna använder tankesätt och agerande utifrån ens eget instrument när 

de inte har förstått lärarens strategi. Detta sker ofta omedvetet och är en anpassning av 

lärarens strategi utifrån elevens egen kunskap och förståelse.  
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7. Diskussion 

I den här delen diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet i rubriken metoddiskussion. En 

belysning av resultaten mot tidigare forskning ges i rubriken studiens resultat i relation till 

tidigare forskning. En slutlig diskussion av resultatet i förhållande till undersökningens syfte 

och frågeställningar ges i rubriken slutdiskussion. I rubriken pedagogisk implikation ges 

förslag till hur undervisning i Gehörs- och musiklära kan utvecklas utifrån de resultat som 

framkom i denna studie. Avslutningsvis ges även förslag till fortsatt forskning i en egen 

rubrik. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Validitet, eller giltighet, handlar traditionellt sett om att vi undersöker det vi avser att 

undersöka och reliabilitet handlar om att vi undersöker på ett tillförlitligt sätt. För att 

undersöka det vi avser att undersöka måste undersökningen vara tillförlitlig. För fullständig 

validitet krävs således fullständig reliabilitet, men hög reliabilitet för sig är ingen garanti för 

hög validitet. Traditionellt sett brukar även hög reliabilitet innebära att undersökningen skall 

kunna göras om vid ett annat tillfälle och resultatet bli densamma (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Trost, 2010; Stukát, 2005). Trost skriver om reliabilitet att mätningen inte ska utsättas för 

slumpinflytelser utan vara stabil och för en intervju skulle det innebära att alla intervjuade ska 

frågas på samma sätt. Han menar att detta är omöjligt i kvalitativa intervjuer då människor 

ständigt befinner sig i processer och förändras, det råder inte statiska förhållanden. Beroende 

på vad och hur den intervjuade svarar, väljer att brodera ut, bestäms riktningen på 

följdfrågorna och hur intervjun fortskrider. En kvalitativ intervju av en person vid två olika 

tillfällen leder förmodligen inte till exakt samma svar. Det finns alltid en risk att följdfrågor 

vid kvalitativa intervjuer kan bli ledande men Kvale och Brinkmann menar att ledande frågor 

används medvetet som en nödvändig del av många frågeprocedurer. Dessa kan användas för 

att pröva, ifrågasätta och förstå ett uttalande av en person eller för att utesluta andra alternativ 

genom motfrågor. Kvale och Brinkmann skriver angående ledande frågor att: 

Tvärtemot vad människor tror lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun särskilt väl för att ställa 

ledande frågor i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens 

tolkningar. Ledande frågor behöver således inte minska intervjuers reliabilitet, utan många kan istället 

öka den. Snarare än att användas för mycket används medvetet ledande frågor idag förmodligen för lite 

i kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s.188). 

Ett exempel på detta i våra intervjuer var ett försök att förstå ett uttalande av Karolina om 

gehörsidentifiering av ackord. Hon berättade att hon har lättare att höra ackordföljder spelade 

på piano eftersom pianister vanligtvis spelar oktaverade grundtoner med vänsterhanden. Hon 

kunde däremot inte förklara tydligare på vilket sätt det blev lättare i jämförelse med andra 

instrument. Vi ställde följdfrågor om ackord spelade på gitarr, sedan orgel och slutligen 

stråkar i orkestrar. Hon svarade konsekvent att hon fortfarande hörde ackordens grundtoner 

bättre om de spelades på piano. Vi kunde utesluta att det rörde sig om ackordsläggning 

eftersom summan av de instrument som nämndes ger alla möjliga variationsmöjligheter för 

ackordsläggning och oktaverade grundtoner. Det rörde sig alltså inte om tonernas inbördes 

förhållanden i ackord utan snarare om instrumentens olika ljud, klangfärg. Dessa ledande 

frågor var nödvändiga för att förstå vad hon menare och vi fick även bekräftat av henne att det 

handlade om instrumentets ljud. Vid kvalitativa studier får begreppen reliabilitet och validitet 

en annan innebörd. Trost (2010) skriver om de traditionella betydelserna av begreppen att: 
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Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med kvalitativa 

studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda, som jag har försökt antyda ovan. Att 

kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och med en 

smula löjligt vid kvalitativa studier. (s. 133) 

Reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier, de två begreppen 

blir så pass sammanlänkade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005). Istället får begreppet 

validitet en vidare innebörd i kvalitativ forskning och kommer att gälla undersökningens alla 

delar, den genomsyrar hela forskningsprocessen. Kvale och Brinkmann skriver om 

kontinuerlig validering i forskningens alla stadier: 

1. Tematisering. Validiteten hos en undersökning är beroende av hur väl underbyggda dess teoretiska 

antaganden är och hur logiskt härledningen sker från teori till forskningsfrågor.  

2. Planering. Validiteten hos den producerade kunskapen handlar också om hur adekvata 

intervjudesignen och intervjumetoderna är för undersökningens ämne och syfte. Ur ett etiskt perspektiv 

ska en valid forskningsdesign göra gott, den ska producera kunskap som är till nytta för människor och 

samtidigt minimera de skadliga konsekvenserna. 

3. Intervju. Validitet handlar här om tillförlitlighet hos undersökningspersonernas rapporter och 

kvaliteten på själva intervjun, som ska omfatta en noggrann utfrågning om meningen i det som sägs och 

ständig kontroll av den information som erhålls som validering in situ. 

4. Utskrift. Frågan om vad som är en valid översättning från muntligt till skriftligt språk gäller valet av 

språklig stil på utskriften. 

5. Analys. Det handlar här om huruvida det frågor som ställs till en text är valida och huruvida logiken i 

de gjorda tolkningarna är hållbar. 

6. Validering/verifiering. Häri ingår en klok bedömning när det gäller vilken form av validering som är 

relevant i en specifik undersökning och bruket av konkreta valideringsprocedurer, och ett beslut om vad 

som är en lämplig grupp för en dialog om validiteten.  

7. Rapportering. Här handlar det om huruvida en given rapport ger en valid redogörelse för en 

undersöknings huvudresultat och även om läsarnas roll i valideringen av resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 267). 

Valideringen är en del av forskarens hantverkskunnande under hela intervjuundersökningen, 

detta gäller även reliabilitet då intervjuarnas hantverkskunnande avgör hur tillförlitlig 

intervjun är som mätinstrument. Validiteten och reliabiliteten i vår undersökning kan 

ifrågasättas då ingen av oss är erfarna forskare eller intervjuare, vi har innan denna studie haft 

väldigt lite erfarenhet av kvalitativ forskning och vårt hantverkskunnande är således litet. Vi 

har däremot försökt vara medvetna om kontinuerlig validering i undersökningens alla delar 

och i metodkapitlet uttryckligen beskriva alla de tillämpade metoderna för att läsaren i princip 

ska kunna upprepa undersökningen. Gällande urvalet skulle vi i efterhand föredragit en 

bredare instrumentrepresentation bland elevinformanterna, exempelvis var det inte optimalt 

med två informanter vars huvudsakliga instrument var sång. Dessutom var bortfallet, 

informanten som valde att inte delta, en elev som hade sång som huvudinstrument. Som 

tidigare nämnts om urvalet i metodkapitlet beror detta på svårigheten med strategiska urval 

utifrån tidigare bestämda variabler när vi var tvungna att förlita oss på att lärarna kunde hjälpa 

till med att hitta frivilliga deltagare bland för dagen närvarande elever. Vi hade i mån om tid 

och resurser kunnat besöka fler klasser och därigenom få kontakt med eventuella deltagare. 

Det hade inneburit att vi skulle kunnat få en bredare instrumentrepresentation med ytterligare 

instrument i form av till exempel bas, trummor eller ett stråkinstrument. Detta hade gett vår 

undersökning ett större värde eftersom samband mellan instrument och lärande hade kunnat 

belysas utifrån fler instrument. 
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Eftersom vi inte är tränade eller vana intervjuare ansåg vi att det var viktigt för validiteten att 

kompensera detta genom grundlig förberedelse av intervjuerna. Tematiseringen gjordes 

genom att omvandla olika ämnesområden i den teoretiska bakgrunden till frågeområden i 

intervjuguiden, exempelvis blev termen ”inre hörande” omvandlat till frågor om övningar i 

praktiskt gehör som är vanligt förekommande lärandesituationer i Gehörs och musiklära. Vi 

var två intervjuare vid de olika intervjuerna för att kunna dela upp arbetet varav den ena 

noterade sådant som var relevant för intervjun och studerade hur intervjun fortskred. Detta 

innebar för reliabiliteten att vi kunde hjälpa varandra att följa de riktlinjer vi hade bestämt 

innan och även för att efter intervjuarna utvärdera varandras insats. Loggbok användes 

dessutom för att anteckna dessa utvärderingar, förslag till omformuleringar av frågor och 

sådant som framkom i intervjun i form av gester, kroppsspråk och eventuella 

störningsmoment. Det är naturligt för en kvalitativ intervju att smärre omformuleringar görs i 

anpassning till informantens språkbruk och förståelse, särskilt gällande elever för att undvika 

en stel atmosfär. Kritiskt för studiens validitet och reliabilitet är intervjuernas genomförande 

och vi anser att, med förbehåll om att vi är ovana intervjuare, de improviserade följdfrågorna 

och omformuleringarna som gjorts under intervjuerna har följt intervjuguidens riktlinjer.  

Frågorna 7, 8, och 9 (se bilaga 3) i intervjuguiden för elevintervjuerna handlade om elevernas 

lyssning av låtar eller musikstycken och skulle avslöja om eleverna utvecklat egna 

instrumentidiomatiska lyssningsstrategier kopplat till instrumentala förtrogenhetskunskaper. 

Dessa frågor blev inte alls lyckade eftersom eleverna svarade mer allmänt om lyssnande av 

musik. Vi hade nog behövt fråga eleverna mer om spelande på instrument och därigenom få 

reda på förtrogenhetskunskaper kopplat till instrument men detta hade gjort intervjuerna 

väldigt omfattande. Vi är tveksamma till om det går att undersöka instrumentala 

förtrogenhetskunskaper hos elever genom intervju eftersom många elever inte är medvetna 

om sina egna förtrogenhetskunskaper. För att undersöka dessa förtrogenhetskunskaper i form 

av intervju tror vi att det krävs informanter som uppnått en högre musikalisk kunskapsnivå 

eller användning av observation som ytterligare undersökningsmetod under en längre tid. I vår 

studie framgår också att vissa elever använder sig av instrumentala förtrogenhetskunskaper 

men validiteten hade blivit högre om metoden mer detaljerat hade kunnat redogöra för dessa. 

En av informanterna insisterade på att intervjun skulle göras via programmet Skype på grund 

av tidsbrist och sjukdom. Intervjun med den informanten upplevde vi som mindre lyckad dels 

på grund av att informanten var sjuk och därmed trött, och dels på grund av att intervjun inte 

kunde genomföras ansikte mot ansikte. Informantens trötthet ledde till att intervjun ibland 

blev stressad vilket märktes särskilt under andra halvan av intervjun då informanten verkade 

vilja bli klar, intervjusvaren blev kortare och ibland osammanhängande. Nackdelen med att 

intervjun inte genomfördes ansikte mot ansikte var att vi inte kunde använda kroppsspråket 

som hjälpmedel för att styra intervjun och uppmuntra informanten. Detta ledde till att 

informanten ibland pratade i långa osammanhängande resonemang och vi kunde inte på ett 

smidigt sätt avbryta för att be informanten utveckla djupare om vissa ämnen. I vissa fall sa 

informanten mycket på samma gång och gjorde det omöjligt för oss att komma ihåg under 

intervjun att följa upp alla delar med följdfrågor. I efterhand visade det sig att vissa områden 

hade varit önskvärt att fråga mer om. Vid de andra intervjuerna skedde detta fortlöpande och 

mer naturligt vilket resulterade i djupare och mer relevanta intervjuer.  

Det finns två typer av pragmatisk validering av kunskap som framkommer vid intervjuer. Den 

första handlar om huruvida kunskapsutsagan åtföljs av handling och den andra om huruvida 

den kunskapsutsagan framkallar förändring av handlandet (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

första formen av pragmatisk validering kan ges i ett exempel där intervju av lärare görs 

tillsammans med observation av lektioner. Resultatet av dessa olika metoder jämförs för att 
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visa på den faktiska undervisningen i förhållande till lärarens utsagor. Detta exempel på 

triangulering kan ses som en konkret valideringsprocedur och i vår undersökning används 

resultaten från gehörstestet för att jämföra med elevernas utsagor om lyssningsstrategier. 

Gehörstestets resultat redovisas fortlöpande i förhållande till informanternas svar i 

resultatkapitlet och validerar elevernas utsagor. Dessa olika resultat om elevens användande 

av strategier jämförs i sin tur med lärarnas utsagor om undervisade strategier och validerar 

därmed lärarnas utsagor. Som en tredje form av validering i denna undersökning kan nämnas 

att vi validerar varandra genom att kritiskt ifrågasätta och kontrollera arbetet i tematiserings- 

och planeringsarbetet, genomförandet av intervjun och gehörstestet, utskrifter av intervjuer, 

analys och tolkningar av resultat.  

Tolkningen av intervjuerna har gjorts efter informantens egen självförståelse och det sunda 

förnuftets kritiska förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Validiteten och reliabiliteten kan 

ifrågasättas då informanterna avböjt att läsa utskrifterna och verifiera tolkningarna. Detta 

innebär att läsarna måste förlita sig på vårt omdöme gällande tolkningar av informanternas 

egen självförståelse. För tolkning utöver informanternas egen självförståelse användes detta 

främst när elevernas utsagor jämfördes med gehörstestets resultat. Enligt Kvale och 

Brinkmann verifieras tolkning med användande av sunda förnuftets kritiska förståelse av den 

allmänna lekmannapubliken genom publikvalidering. Det är oklart vad detta egentligen 

innebär men kan sannolikt ses som att läsaren avgör om tolkningarna är rimliga. Vi menar 

dock att det krävs relevanta ämneskunskaper för att avgöra om de tolkningarna är rimliga 

eftersom de baseras på logiska härledningar utifrån vårt musikaliska kunnande inom ämnet 

och bör då verifieras genom ”kollegial validering” i form av opponenter och handledare. 
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7.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Resultatet av intervjuerna med lärarna och eleverna berörde många olika områden som en 

naturlig konsekvens av ämnets komplexa natur. Här lyfts de resultat fram som vi anser är 

intressanta belysa i ett jämförande perspektiv mot den tidigare forskning som presenterats i 

den teoretiska bakgrunden.  

 

7.2.1 Olika inlärningsstilar  

Leif och Mona försöker med olika metoder att undervisa utifrån flera perspektiv och bemöta 

eleverna utifrån deras instrumentala tankesätt och agerande. Mona har anpassat en del av 

teorin och terminologin gällande ackord och intervall för att närma sig elevernas tankesätt. 

Hon försöker även låta eleverna erövra teorin utifrån sitt eget tankesätt genom att låta dem 

göra egna klingande exempel och själva spela teorin på instrument under lektionerna. I en 

tidskrift om musikpedagogisk forskning skriver Hultberg (2009) att en förutsättning för 

kunskapsutveckling är att individer internaliserar kunnande på ett sådant sätt att de kan 

externalisera det självständigt utan ledning av erfarna representanter. Utifrån detta kan sägas 

att sannolikheten för att eleverna i Monas klass kan spela teorin utanför lektionen i sitt eget 

musicerande ökar. Det är en intressant vinkel på hur undervisning av musikteori kan gå till 

och detta gör Mona mot bakgrund av att eleverna inte alltid förstod teorin tidigare i hennes 

undervisning då det mest blev en massa skrivna tecken på tavlan och i faktapapper. 

Det här går även att belysa mot det Brändström (2000) skriver om kroppsliga aktiviteter som 

ett försummat område i musikpedagogik. Han menar att det är nästan omöjligt att inte 

involvera kroppslig motorisk rörelse vid musikalisk aktivitet, även lyssning. De flesta elever 

har troligtvis befäst sina kunskaper i musik genom spelande på sitt instrument. Taktila och 

motoriska minnen är en av fem olika sätt att lära sig och minnas musik enligt Lilliestam 

(1997). Taktila-motoriska minnet handlar om att vi minns hur det känns att spela ett ackord 

eller en melodi, en följd av rörelser i form av fingervägar och grepp. Dessa programmeras in 

hjärnan och i kombination med andra sätt att minnas, till exempel visuellt minne, kan vi 

återskapa det spelade. Ju fler inlärningssätt som kombineras desto större är sannolikheten för 

att eleverna lär sig. Det finns en uppenbar risk att den visuella inlärningen blir dominerande i 

undervisning av musikteori med mycket skrivande av noter på tavlan och i stenciler. 

Helgesson (2003) skriver om naturligt lärande i motsatsförhållande till det formaliserade 

lärandet i organiserade utbildningar. Det naturliga lärandet är något som inleds vid födseln 

och är både medvetet och omedvetet lärande av nya färdigheter, kunskaper och uppfattningar 

av fenomen. När en person som har utvecklat ett naturligt lärande konfronteras med det 

formaliserade lärandet kan det uppstå problem med inlärningen på grund av den ovana 

inlärningsstilen. Att både Leif och Mona undervisar utifrån piano och gitarr, de två 

ackordsinstrument som är vanligt förekommande som instrument hos eleverna, kan ses i ljuset 

av att de försöker närma sig hur gitarrister tänker utifrån sitt instrument. De menar att mycket 

av gitarristers kunskap om musik sitter i rörelsemönster, att de inte reflekterar över vilka toner 

de spelar teoretiskt utan förhåller sig till grepp, fingersättningar och klanger. Detta gäller 

enligt Mona även violinister som tänker utifrån fingersättningar. Däremot uppger båda lärarna 

att gitarrister ofta föredrar pianots tangentbord som visuell referens i undervisningen på grund 

av dess överblickbarhet.  
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7.2.2 Förkunskap och tyst kunskap 

Alla elever i vår undersökning har innan gymnasiet spelat mycket på sitt instrument på 

fritiden och 4 av 5 elever har tagit instrumentallektioner innan gymnasiet. Angående den 

teoretiska delen av undervisningen uppger 4 av 5 elever i intervjuerna att de har förstått allt 

eller det mesta av musikteorin. 3 av eleverna hade relativt stor vana av att läsa noter innan de 

började Gehörs- och musiklära och alla eleverna hade stött på musikteori i någon form. Detta 

kan jämföras med resultatet i enkätundersökningen av Karlsson (2002) bland elever som gick 

det estetiska programmet med inriktningen musik. Drygt 90 % av eleverna hade bedrivit 

någon form av studier i musik innan gymnasiestarten. Förkunskapen bland eleverna i 

Karlssons undersökning var således god men det var stora skillnader i musikalisk skolning 

och vilken typ av musicerandet de kommit i kontakt med. Detta stämmer väl med eleverna i 

vår undersökning som naturligt nog beroende på instrument har kommit i kontakt med olika 

typ av musicerande i olika genrer. Det egna musicerandet vid sidan av skolan har påverkan 

för elevens lärande enligt Scheid (2009). Han menar att elevens handlingsmönster, begrepp, 

strategier och förhållningssätt från musicerandet på fritiden följer med eleven in i skolan.  

Båda lärarna i vår undersökning har märkt att eleverna har vissa gemensamma förkunskaper. 

Dessa förkunskaper handlar om att eleverna är förtrogna med tonaliteten i en durskala och att 

eleverna kan avgöra om ett ackord är dur eller moll. Leif menar att detta beror på att de flesta 

elever har sjungit barnvisor när de var små och att visorna är konstruerade för att lära barnen 

tonaliteten i en durskala. Alla elever uppger att de kan avgöra om ett ackord är dur eller moll 

genom en känsloassociation och kan inte närmare beskriva hur det går till. Hampus och Philip 

har kunskaper av förtrogenhetskunskapskaraktär, hampus i form av han känner igen vissa 

specifika intervall och Philip i form av att han kan känna igen ackordföljder genom att tänka 

på klangen av gitarrackord. Bohlin (2009) skriver om begreppet tyst kunskap och menar att 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap räknas in i det begreppet. Han definierar 

förtrogenhetskunskap som varseblivningsförmåga, förmågan att känna igen objekt, 

egenskaper, tillstånd, händelser och mönster. Att kunna känna igen ansikten och lukten av 

jordgubbar är exempel på tyst kunskap av förtrogenhetskaraktär. Hampus intervallkännedom 

är troligtvis kopplat till att han som trombonist har spelat dessa intervall till den grad att han 

känner igen dem när han hör dem. En trombonist måste höra tonerna innan de spelas för att 

intonera rätt och denne övar därmed på att känna igen intervall. Sådan kunskap kan således 

även ses som en typ av färdighetskunskap. Praktiska kunskaper eller färdigheter som inte kan 

förklaras uttömmande i ord är tyst kunskap, exempelvis hur en person lär sig att spela gitarr 

eftersom detta måste läras genom att spela på gitarren (Lilliestam, 1997). 

 

7.2.3 Ämnets teoretiska natur 

Leif och Mona försöker samla eleverna kring de gemensamma förkunskaper de tror att 

eleverna har och befästa teorin utifrån de ackordsinstrument som används i undervisningen. 

Leif uppger att han försöker förstå hur eleverna tänker och därefter hjälpa eleverna att tänka 

på rätt sätt, täppa till luckor i förkunskaperna. Han ser sig som en kunskapslots som ska hjälpa 

eleverna genom innehållet. En vanlig anledning till lotsning i undervisningen är att eleverna 

inte har de förkunskaper som behövs för att lösa en uppgift och att läraren försöker hjälpa 

eleven genom att dela upp i enklare delar och ställa ledande frågor (Becker, 1993; Lundgren, 

1979). Metoden kan mycket väl vara en bra undervisningsmetod beroende på hur läraren 

använder sig av den. Lotsning som pedagogisk metod ger läraren möjlighet till att ha social 

kontroll, att bestämma den yttre och inre strukturen på den språkliga interaktionen och 
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därmed lättare kunna tidsbestämma och följa lektionsplaneringen. Lärarnas handlings-

utrymme för att anpassa undervisningen till varje elevs unika behov är tidsmässigt begränsad i 

förhållande till de moment i styrdokumenten som ska behandlas under kursen, antalet elever i 

varje klass och elevernas förkunskaper. Denna begränsning och styrning i en 

undervisningssituation bidrar till att lotsning förekommer. Zimmerman Nilsson (2009) visade 

i sin undersökning på undervisningssituationer där lotsningspedagogiken användes i Gehörs- 

och musiklära och det är en intressant fråga om ämnets teoretiska natur och många moment 

som ska behandlas är en bidragande orsak till att lärare väljer att använda sig av lotsning som 

pedagogisk metod. Undervisning av exempelvis notvärden och fasta förtecken är 

ofrånkomligen av teoretisk natur och dess närmaste praktiska tillämpning handlar om att 

kunna läsa och skriva tecken. I en förlängd praktisk tillämpning av detta skulle eleverna 

kunna spela utifrån noter men detta kräver ofta kunskaper på relativt hög nivå innan det ens är 

möjligt. Normen för musik i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang utgår enligt 

Lilliestam (1997) från noterad konstmusik, att kunna läsa noter och behärska traditionell 

västerländsk musikteori. Leif nämnde ingen upplevd tidspress men däremot det färdiga 

teorimaterial innehållandes alla delar som skulle behandlas under kursen. Han följer i 

jämförelse med Mona kursplanen mer strikt och använder sig av provliknande diktat 

fortlöpande i undervisningen. Robertson Hörberg (1997) skriver att en bidragande faktor till 

stress i lärares arbetssituation är att lärare ska hinna med att objektivt sortera, mäta och 

bedöma elever samtidigt som de ska möta varje elevs unika förutsättningar. Det som talar 

emot en sådan upplevd stressituation är att storleken på Leifs klass är relativt liten vilket är 

vanligt i ämnet Gehörs- och musiklära. Klasserna i denna studie och dem i Zimmerman 

Nilssons undersökning bestod av upp till tio elever. Leif använder ordet kunskapslots för att 

symbolisk beskriva sin egen roll som pedagog, att hjälpa eleverna genom innehållet eller 

kunskapsområdet i kursen. Han är troligen inte medveten om det Becker (1993), Lundgren 

(1979) och Zimmerman Nilsson (2009) skriver om begreppet lotsning som avgörs av hur 

dialogen mellan lärare och elev förs i klassrummet. Dialogen mellan lärare och elev i 

undervisningen framgår inte i denna studie. 

 

7.2.4 Inre representation vid lyssning 

Alla elever uppgav att de kunde återskapa och memorera toner, höra melodier eller toner inuti 

sig och orientera sig i tonhöjd. Detta stämmer mot det Fagius (2001) redogör för om det ”inre 

örat”, musikaliska minnet, att de flesta människor kan sjunga kända barnvisor invärtes och på 

en grundläggande nivå avgöra tonhöjden mellan två närliggande toner. 3 av eleverna använde 

under gehörstestet en inre representation av pianots tangentbord för att kunna orientera sig i 

durskalan, höra durskalan inom sig och sätta den memorerade melodin i en kontext. Detta 

gällde både vid lyssning av ett klingande exempel men även för sjungande utifrån noter eller 

siffror. Även Reitan (2009) skriver om den här typen av mental aktivitet, exempelvis att 

sjunga utifrån noter, som handlar om att kunna återskapa läst musik genom en inre 

representation eller inre hörande av musiken utan att göra ett fysiskt läte utåt. Hon menar att 

det krävs en inre representation av det som står skrivet. Det krävs även en inre 

begreppsbildning av det som hörs för att skrivas ner eller verbaliseras i en terminologi, att 

kunna på ett inre sätt känna igen vad som är typiskt och karakteristiskt för det hörda. Med inre 

representation menar hon en representation i form av ljudande toner inuti. Det som är särskilt 

intressant i vår undersökning är att det framkommer att eleverna även använder en inre visuell 

representation för att kunna återskapa toner, sjunga durskalan utifrån pianots vita tangenter. 

Detta var något vi inte hade förväntat oss skulle ha sådan betydelse för eleverna vid inre 

hörande men det är tydligt att båda lärarnas undervisning utifrån pianots tangentbord och 
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elevernas egna kunskaper på instrumentet fått eleverna att medvetet använda sig av denna inre 

visuella referens vid inre hörande. Lärarnas lyssningsstrategier för gehörsidentifiering av 

melodier är just den att visualisera tangentbordet och sjunga utifrån den för att sätta melodin i 

en kontext. Lilliestam (1997) skriver att vi ofta minns musik i form av olika mentala kartor, 

att när vi hör musik skapar vi egna personliga bilder till musiken. Dessa bilder används 

tillsammans övriga sätt att minnas musik. I det här fallet är bilderna personliga på det viset att 

eleverna själva skapar bilderna men i till exempel Philips fall är det en strategi som används 

efter lärarens inrådan, han ser pianot istället för sitt eget huvudsakliga instrument gitarr.  

 

7.2.5 Klangfärgsgehör 

Gällande gehörsidentifiering av ackordföljder under gehörstestet kunde 3 av 5 elever inte 

använda sig av lärarnas lyssningsstrategier. Eleverna hade svårt för strategin i sig men uppger 

även att det blev svårare i ackordföljden med flera instrument som spelade. Philip använde 

inte heller lärarens strategi men främst på grund av att han hade en egen fungerande strategi 

utifrån sitt instrument gitarr. Det framgick inte om han även har förstått lärarens strategi och 

kan använda sig av den. Gällande gehörsidentifiering av melodi använde alla elever lärarnas 

strategier eller inspirerade versioner av lärarnas strategier. Under de exemplen verkar eleverna 

inte ha blivit nämnvärt distraherade av att flera instrument spelade. Leif nämner att han 

försöker variera undervisningen med förinspelade exempel av låtliknande karaktär främst för 

att lära eleverna att separera tonhöjd och olika instruments ljud eller klang. Han har märkt att 

eleverna kan få problem när de klingande exemplen spelas på instrument de inte är vana att 

arbeta med. Detta är också något som en del av eleverna uppger har betydelse, Karolina och 

Veronica har lättare att höra ackord om de spelas på pianot. Helgesson (2003) skriver om 

klangfärgsgehöret och tonhöjdsgehöret att mindre musikkunniga tenderar att använda 

klangfärgsgehöret snarare än tonhöjdsgehöret. Han ger ett exempel där detta kan medföra att 

”icke musikkunniga” som hör två olika inspelningar av ett musikstycke, med olika 

instrumentsammansättningar på varje inspelning, kan uppfatta det som två olika 

musikstycken. Leif menar att det handlar om vanan att öva sig på tonhöjdsgehör med olika 

klingande ljud, en elev kan vara duktig på tonhöjd men få en ”hang up” när ett klingande 

exempel har en annorlunda klang.  

 

7.2.6 Lyssningsstrategier 

I undersökningen gjord av Johansson (2002) framkom olika lyssningsstrategier för 

identifiering av ackord som deltagarna använde sig av under gehörsövningarna. Det visade sig 

att instrumentalisterna använde sig av flera strategier och valen av vilken eller vilka strategier 

som användes var av individuell karaktär snarare än kopplat till instrumentgrupp. De använde 

sig av individuella inre begreppsbildningar av olika ljud kopplat till klangfärg, till exempel 

ljudet av en öppen bassträng, för att identifiera ljudet när det hördes. Detta stämmer överens 

med en del av eleverna i vår undersökning som lyssnade efter specifika ljud kopplat till ett 

instrument för att identifiera speciella toner eller ackord. Karolina, Veronica och Philip 

använde sig av sin begreppsbildning kring klangfärgen hos vissa ackord eller toner spelade på 

ett specifikt instrument för att identifiera ackord under gehörstestet. Eleverna i vår 

undersökning använde sig av liknande lyssningsstrategier som de lyssningsstrategier som 

användes av deltagarna i Johanssons studie. De använda lyssningsstrategierna i Johanssons 

studie var: 



56 

 

- Lyssning efter harmoniska formler - dvs. ackordkombinationer som sen tidigare var 

tillräckligt välkända hos informanterna för att de skulle kunna känna igen dem.  

- Lyssning efter det idiomatiska för klang och instrument - dvs. att känna igen en öppen 

bassträng eller ett ackord på grund av instrumentets klang. 

- Lyssning efter basen - dvs. att försöka höra i vilket intervall ackordens bastoner rör sig 

för att kunna fastställa ackordföljden. 

- Lyssning efter melodin - dvs. att använda sig av melodin eller fragment av den för att 

bedöma vilket ackord som spelas, eller vilket ackord som kan komma därefter. 

Philip använde sig av lyssning efter harmoniska formler då han kände till ackord-

kombinationer genom att tänka på alla de ackord han kan spela på gitarr. Han lyssnade inte 

efter specifika toner i ackorden eller inbördes tonförhållanden i ackord utan använde snarare 

en uppfattning om klangfärg. Karolina, Veronica och Philip använde sig av den andra 

lyssningsstrategin, lyssning efter det idiomatiska för klang och instrument. Karolina uppger 

att hon alltid lyssnar efter hur pianisten spelar bastoner i vänsterhanden för att hon hör de 

tonerna bättre på grund av det speciella sättet dessa spelas på. Veronica lyssnar efter ackord 

spelade på piano då hon känner igen dessa på grund av instruments klang. Philip känner igen 

ackord spelade på gitarr på grund av gitarrens klang. Anna och Karolina använde sig av den 

tredje lyssningsstrategin, lyssning av basen, ackordens grundtoner för att fastställa 

ackordföljden genom skalräkning utifrån pianots tangentbord. Veronica använde sig av den 

fjärde lyssningsstrategin, lyssning av melodin, för att höra om melodin landade på något 

speciellt sätt och därmed avslöja vilket ackord som spelades. Hampus använde sig av lärarens 

strategi att sjunga tonartens grundton som referenston mot ackordföljden för att kunna 

identifiera ackorden. Denna lyssningsstrategi var den enda som inte påminde om någon av de 

strategier som framkom i Johanssons studie. Detta får oss att dra slutsatsen att de strategier 

som framkom i Johanssons studie är vanligt förekommande vid gehörsidentifiering av ackord. 
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7.3 Slutdiskussion 

Det övergripande syftet var att undersöka samband mellan instrument och lärande i Gehörs- 

och musiklära på gymnasiets estetiska program. Syftet delades in i två frågeställningar, den 

första handlade om hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument, och den andra om hur 

lärare i sin undervisning förhåller sig till detta.  

I intervjuerna med eleverna fick vi intressanta svar om hur de tänker och agerar utifrån sitt 

instrument när det gäller framförallt gehörsidentifiering. De svar vi har erhållit är det som 

informanterna medvetet kan erinra sig om i ämnet och till viss del en tolkning i jämförelse 

med resultat av gehörstestet. Däremot är det troligt att vi bara har skrapat på ytan och inte fått 

svar på alla faktorer som inverkar på elever tankesätt och agerande. En stor del handlar 

förmodligen om omedvetna tysta kunskaper i form av instrumentala färdighets- och 

förtrogenhetskunskaper kopplat till exempelvis motorik och klangfärg. Eleverna kan inte 

själva förklara hur de har lärt sig vissa kunskaper eller varför de tänker på ett särskilt sätt, det 

handlar om en medvetenhet som kanske kräver att eleven kommit längre i sin musikaliska 

utveckling. Ett exempel på detta kan vara en elev som spelar cello och därmed ofta får rollen 

att spela basstämman i olika stycken. En cellist måste aktivt använda gehöret för att intonera 

tonen och undvika att den låter falskt. Eleven i detta fall spelar förmodligen många kvart- och 

kvinthopp i sin basstämma vilket är jämförelsevis ovanligt förekommande i alt- och 

tenorstämmor. Denne elev kan ha blivit förtrogen med intervallen kvart och kvint till den grad 

att denne kan tänka sig tonerna inuti och sjunga dem. Det rör sig då om en förtrogenhets-

kunskap kopplat till instrumentet. Eleven själv kan förmodligen inte göra reflektionen vid en 

intervju eftersom det krävs kunskap om stämföringstradition vilket motsvarar en högre 

kunskapsnivå inom arrangering och komposition. Vid en intervju skulle den här typen av tyst 

kunskap kopplat till instrument inte framgå. Liknande kan sägas om sådana instrumentalister 

som måste tänka tonen innan spelandet av den, exempelvis trumpet och trombon, de övar 

ständigt praktiskt gehör och intervall. En elev tänker kanske inte själv på detta eftersom det 

för denne inte är en självklarhet att andra instrumentalister inte behöver göra på samma sätt. 

Hur ska en trombonist veta vad som är utmärkande för sitt instrumentala musicerande jämfört 

med musicerande på andra instrument? Hampus är förtrogen med intervallen kvart och kvint 

utan att själv veta vad det beror på men vi tror att denna märkvärdiga förtrogenhetskunskap är 

kopplat till hans spel på trombon. 

Det som är intressant med elevernas tänkande och agerande i Gehörs- och musiklära är att det 

är uppenbart att eleverna kan ses som problemlösare vars största intresse är att med minsta 

möjliga ansträngning eller med den effektivaste metoden lösa olika uppgifter. Det innebär att 

eleverna inte verkar inskränka sig till sitt eget instrument, en del använder flera instrument 

som referens och alla försöker lära sig de strategier som fungerar bäst för tillfället. Många 

elever har dessutom erfarenhet av att spela på flera instrument och i undervisningen används 

framförallt förtrogenhetskunskaper som inte är kopplade till instrument, exempelvis 

förtrogenhet med tonaliteten i durskalan. Detta beror till stor del på lärarnas undervisning som 

medvetet utgår från elevernas gemensamma förkunskaper. En stor del av undervisningen är 

onekligen övning i att skriva och läsa olika tecken, det är naturligt att det instrumentala 

förhållningssättet först blir gällande vid övningar i praktiskt gehör. 

I intervjuerna med lärarna framgår tydligt hur de i sin undervisning förhåller sig till hur de 

tror att elever tänker och agerar utifrån instrument. Vi anser med andra ord att vi har fått bra 

svar på frågeställningen då den faktiska undervisningen är ett konkret mätinstrument på hur 

förhållningssättet ter sig i praktiken. Här skulle observation av lektioner kunna bekräfta 
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lärarnas intervjusvar. Lärarna är medvetna om olika instrumentala förhållningssätt och strävar 

efter att hitta den bästa kompromissen genom att utgå från gemensamma förkunskaper hos 

eleverna och använda olika klingande exempel i undervisningen. I elevintervjuerna bekräftas 

en del av lärarnas utsagor, exempelvis gemensamma förkunskaper hos elever och hur lärarna 

har valt att undervisa lyssningsstrategier. Vi tror att lärarna har begränsade möjligheter till att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov och instrumentala förståelse. De många 

moment enligt styrdokumenten, det konkreta teorimaterial som ska behandlas i kursen, gör att 

läraren förmodligen upplever en press att undervisa på ett traditionellt korrekt sätt. Lärarna 

har troligtvis själva någon gång blivit undervisade i ämnet Gehörs- och musiklära och 

planerar sin egen undervisning någorlunda likadant. På det sättet uppehålls en 

bildningstradition i ämnet som överlever trender i samhället och bibehåller den traditionella 

utformningen av undervisningen i Gehörs- och musiklära. Det är med andra ord enligt oss 

svårt för en lärare att frångå bildningstraditionen i ämnet alltför mycket för att anpassa 

undervisningen efter elevers tänkande och agerande utifrån sitt instrument. Det kan liknas vid 

en oskriven regel om hur ämnet bör se ut och undervisas, musikteori är det ämne inom 

musiken som mest liknar ett vetenskapligt ämne. 

Leif och Mona försöker förhålla sig till elevers instrumentala tankesätt med olika metoder 

men det finns även en annan naturlig begränsning för möjligheterna att anpassa 

undervisningen efter varje elevs unika behov. Varje elev har olika tysta kunskaper kopplat till 

det egna instrumentet och det är orealistiskt för en lärare att vara insatt i alla detaljerna kring 

hur olika instrument ger olika förutsättningar för elevernas förståelse. Den som spelar 

huvudsakligen stränginstrument kan inte förväntas vara insatt i blåsinstrumentens uppbyggnad 

och instrumentala undervisningstradition. Instrumentala färdighets- och förtrogenhets-

kunskaper tillhör de tysta kunskaper som sällan synliggörs. Detta gäller även elevens eget 

unika och för sig själv optimala sätt att lära sig ny kunskap som denne kan ha utvecklat sedan 

ung ålder.  

Lärarna försöker efter bästa förmåga att möta elevernas behov och vi tycker att vi har fått bra 

svar på hur de väljer att förhålla sig till elevers tänkande och agerande utifrån sitt instrument i 

ämnet Gehörs- och musiklära. Vi tycker att vi även har fått många intressanta svar på hur 

eleverna tänker och agerar utifrån sitt instrument, framförallt gällande gehörsidentifiering, 

men vi upplever att det finns mycket kopplat till tyst kunskap som inte framgår med endast en 

intervju som undersökningsmetod. 
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7.4 Pedagogiska implikationer 

Att undervisa utifrån både piano och gitarr ger eleverna olika vinklar på hur teorin fungerar, 

det ger förmodligen eleverna en större förståelse för hur teorin är applicerbar på flera 

instrument. Det förtydligar än mer att teorin är en och samma oberoende av vilket instrument 

den tillämpas på. Med tanke på att många instrument är stränginstrument som i viss mån 

påminner om gitarrens stämning kan genomgångar utifrån gitarr fånga även de eleverna. Detta 

ger också en bra förutsättning för att kunna spela klingande exempel på gitarren vilket ger 

eleverna övning i att lära känna olika instruments klangfärg och hur till exempel ackord kan 

låta olika beroende på instrument. En variation i användningen av dessa instrument för olika 

klingande exempel ger möjligheter att spela olika typer av låtliknande exempel, exempelvis 

riffbaserade gitarrlåtar och popballader på piano.  

Resultaten från testet och intervjuerna med eleverna i jämförelse mot intervjuerna av lärarna 

får oss att dra slutsatsen att flera elever inte har lärt sig att använda lärarnas lyssningsstrategier 

för ackordidentifiering, framförallt i klingande exempel som har låtliknande karaktär med 

flera instrument inblandade. Detta med förbehåll att eleverna kanske inte kan använda 

lyssningsstrategierna för att de inte har förstått den allmänna teorin kring ackord fullt ut då det 

rör sig om en av de mer komplexa teoridelarna inom kursen, flera toner i olika kombinationer. 

Det är likväl inte säkert att en lyssningsstrategi för gehörsidentifiering utformad i ett 

lektionsliknande sammanhang fungerar i verklighetsanknutna sammanhang med flera 

instrument inblandade och med ackordföljder som inte är traditionsenliga eller följer 

lektionsmallen. Det kan även röra sig om att lyssningsstrategin är en väl fungerande strategi 

men elevens ovana av olika instruments klang, till exempel mellan orgel och elgitarr, leder till 

att tonhöjdsgehöret distraheras av klangfärgsgehöret. Om en lyssningsstrategi inte fungerar 

för elever finns risken att eleverna inte upplever en praktisk nytta av lyssningsstrategier eller 

undervisningen i överlag. Att eleverna upplever en praktisk nytta av musikteorin är 

förmodligen något alla lärare i ämnet Gehörs- och musiklära eftersträvar. En möjlig metod för 

att undvika att eleverna inte kan använda sig av lärarnas strategier i sammanhang utanför 

skolan kan vara att eleverna får uppgifter i form av färdiginspelade ”riktiga” låtar som de 

under lektionen individuellt får lyssna på genom hörlurar och skriva ned ackorden. På det 

sättet skulle lärarna få värdefull information om elevernas förståelse av och den praktiska 

användningen av en undervisad lyssningsstrategi. Det kan ses som ett hjälpmedel för läraren 

att utvärdera sin egen undervisning.  

Eleverna skulle få en möjlighet att använda de teoretiska kunskaperna i Gehörs- och 

musiklära på ett för dem rimligtvis meningsfullt sammanhang. En liknande övning kan vara 

tidsödande för lärarna att planera om de själva tar ansvaret för att spela in färdiga klingande 

exempel. Ett alternativ är att köpa in färdiga låtliknande exempel eller använda sig av 

exempel som finns gratis på internet och följer upphovsrättslagen. I ämnesplanen för 

musikteori i Gy2011 framgår om ämnets syfte att ”genom undervisningen ska eleverna ges 

verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och 

musikskapande” (Skolverket, 2011).  
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7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen har väckt en del frågor som framförallt handlar om att vi inte upplever oss ha 

fått en tillräcklig djup och omfattande bild av hur instrumenttillhörighet påverkar lärandet i 

Gehörs- och musiklära. 

För att ge en rikare bild av förhållandet mellan den egentliga undervisningen i jämförelse med 

lärarnas och elevernas intervjusvar skulle observation av lektioner vara en bra 

undersökningsmetod. Det skulle även vara intressant att följa en eller flera klasser under en 

längre tid, förslagsvis ett helt läsår med observationer vid utvalda tillfällen. Detta hade varit 

en form av pragmatisk validering enligt Kvale och Brinkmann (2009) då den faktiska 

handlingen utreds i förhållande till utsagor. Observation skulle underlätta för att undersöka de 

omedvetna instrumentala förtrogenhetskunskaper hos elever som inte framgår av intervju som 

metod. Även aktionsforskning skulle kunna tillämpas där forskningspersonen och 

undersökningspersonerna tillsammans utvecklar nya kunskaper för att sedan tillämpar dessa i 

undervisningen. Det skulle vara ett intressant sätt att utreda och validera de nya kunskaperna i 

form av till exempel olika lyssningsstrategier vid gehörsidentifiering. Detta är ett exempel på 

den andra formen av pragmatisk validering enligt Kvale och Brinkmann. 

För att undersöka hur elever tänker och agerar utifrån sitt instrument skulle det vara relevant 

med en undersökning som använder flera gehörstest och intervjuer av representanter för flera 

olika instrument eller instrumentgrupper. Instrumentgrupperna skulle förslagsvis kunna vara 

piano, gitarr, elbas, trummor, sång, olika blås- och stråkinstrument. Eleverna i varje grupp 

skulle vara så pass många att även en genrerepresentation hos instrumentalisterna skulle vara 

möjlig, då främst mellan notbundna och gehörsbaserade instrumentalister. Gehörstestet skulle 

kunna innehålla lektionsliknande exempel och andra klingande exempel av låtliknande 

karaktär för olika genrer. En sådan undersökning hade kunna resultera i en intressant variation 

av strategier som avslöjar tysta kunskaper relaterade till instrument. 
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Bilaga 1 - Gehörstest 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för lärarintervjuer 

 

 

Uppvärmningsfrågor 

 

1. Namn 

 

2. Ålder 

 

3. Vilket/vilka instrument spelar du? 

 

4. Kan du berätta lite kort om lärarbakgrund?  

 

 

Allmänt om syn Gehörs- och musiklära 

 

5. Hur ser du på ämnet Gehörs- och musiklära och att undervisa i det? 

 

6. Hur upplever du elevers inställning till Gehörs- och musiklära? 

 

7. Kan du berätta om en typisk lektion i Gehörs- och musiklära? – med början 

från val av innehåll och planering. 

 

8. Jobbar du individuellt med elever i Gehörs- och musiklära?                      

- Kan du utveckla? 
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Elevers musikteoretiska förkunskaper och instrument  

 

9. Hur ser elevers musikteoretiska förkunskaper ut när de börjar Gehörs- och 

musiklära?            

 - Kan du ge exempel? 

 

10. Hur är dessa förkunskaper relaterade till instrument?                               

- Kan du ge exempel? 

 

11. På vilket sätt kan olika instrument ge olika förutsättningar för lärande i 

Gehörs- och musiklära?              

(Uppmuntra lärare att utveckla ingående och ge denne följdfrågor) 

 

 

Lärares val av instrument i undervisning 

 

12. Vilket/vilka instrument utgår du ifrån när du undervisar i Gehörs- och 

musiklära?                                                   

- Varför just det/de instrumenten?     

 

13. Vilket/vilka instrument använder du för klingande exempel?                                 

- Varför just det/de instrumenten?”  

 

14. Tror du att det har någon betydelse för elevers lärande att jobba utifrån olika 

instrument?    

 – Kan du utveckla det? 

 

15. Hur använder du klingande exempel i din undervisning? (T.ex. spelande på 

instrument, färdiga inspelningar osv.)  
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Strategier för identifiering av klingande musik och instrument:  

 

16. Vilka strategier lär du ut för att identifiera klingande: 

- Intervall? 

- Ackord?  

 

17. Påverkas strategierna beroende på vilket instrument de klingande exemplen 

spelas på?                          

- Kan du utveckla? 

 

18. Har du märkt att elever beroende på vilket instrument de spelar använder 

vissa strategier för identifiering av klingande exempel? (Även i andra ämnen 

eller sammanhang?) 

– Om ja, kan du ge exempel? 

 

19. Har du märkt att elever utifrån sitt instrument haft egna strategier? 

(Instrumentspecifikt) 

- Om ja, kan du ge exempel? 

 

Förmåga till inre hörande 

 

20. Hur jobbar du för att utveckla elevers förmåga till inre hörande?                    

(T.ex att en elev lär sig vad som är typiskt och karakteristiskt för ett specifikt 

intervall. De kan sjunga det utan att behöva höra en yttre referens). 

 

20. Har elevens instrument betydelse för det inre hörandet?                            

– Kan du utveckla? 

 

21. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide för elevintervjuer 

 

Frågeområde 1  

(Bakgrund och allmänt om lyssnande + uppvärmningsfrågor). 

 

1. Namn. 

 

2. Ålder. 

 

3. Vilket är ditt huvudsakliga (huvudinstrument) instrument? 

 

4. Hur har du lärt dig ditt instrument? Lektioner? Annat?  

 

5. Hur länge har du spelat? 

 

6. Spelar du andra instrument? 

 

7. Har du lättare för att höra något särskilt instrument i en låt eller ett musikstycke? Hur 

kommer det sig? 

 

8. När du lyssnar på en låt eller ett musikstycke som du ska lära dig, hur gör du då? 

 

9. Är det något särskilt du lyssnar efter? Skillnad mellan en låt på fritiden och en låt till 

en lektion? (Be eleven utveckla deras svar) 

 

10. Har du jobbat med noter innan gymnasiet? Skrivna ackord, tabulatur, charts 

(uppskrivet hur en låt går, låtform osv.) eller annat? 
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Frågeområde 2  

(Kursen Gehörs- och Musiklära. Praktiskt gehör, ackord och melodi). 

 

11. Hur känns det att jobba med innehållet i Gehörs- och musiklära? 

 

12. Vad är lätt och vad är svårt? Hur kommer det sig? 

 

13. Fanns det någon ”musikteori”, term, ord, saker som du redan kände till? Hur kommer 

det sig? 

 

Melodi: 

 

14. Hur gör du när du ska sjunga utifrån noter eller siffror? Alltså, om du har en ton i en 

vanlig durskala (mmm) och ska sjunga nästa som står skrivet, hur vet du hur det ska 

låta? – Ser du något? 

 

15. Om du ska sjunga första tonen och den tredje i en durskala, hur vet du hur det ska låta? 

 

16. Om du vet hur det låter, hör du det inuti dig själv? 

 

17. – Om ja, vilket instrument hör du då? – Ser du något? 

 

18. Om du föreställer dig att du hör en låt eller en melodi inuti dig som du kan, vilket 

instrument hör du då? Hur kommer det sig? 

 

19. En vanlig durskala. Du får höra två toner. Du vet den första. Hur gör du för att lista ut 

den andra? – Ser du något? 

 

20. Gör det någon skillnad beroende på vilket instrument exemplet spelas på? Även sång. 
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21. Om du ska skriva ner en melodi du kan utantill (utan stöd av något skrivet), hur vet du 

vilka noter eller siffror du ska skriva? Exempelvis, ”mors lilla olle”, ”Beethovens 

ödessymfoni”, ”Smoke on the water”. – Vilket instrument hör du? 

 

Ackord: 

 

22. Hur gör du för att känna igen om ett ackord är moll eller dur när du hör det? 

 

23. Gör det någon skillnad beroende på vilket instrument det spelas på? 

 

24. Om du har hört ett ackord och får veta vad det är, (ackordsanalys: C, Em, Dm, G osv.), 

och därefter får höra ett ackord till, hur gör du för att lista ut vilket ackord det är?        

– Ser du något? 

 

25. Lyssnar du efter något särskilt? 

 

26. Gör det någon skillnad beroende på vilket instrument det spelas på? 

 

 

Frågeområde 3 

(Strategier vid gehörstestet). 

 

27. Vad var lätt och svårt? Varför? 

 

28. Vad visste du säkert? Varför? 

 

29. Gjorde det någon skillnad när det var andra instrument med och kompade? Varför? 

 

30. Har du någon strategi, lyssnar du efter något särskilt? 

 

31. Övrigt, har du något du vill tillägga? 


