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Sammanfattning 

Absolut gehör (AG) är förmågan att identifiera eller frammana en specifik tonhöjd utan 
användning av en referenston. AG kan vara till stor hjälp för de som har det, men det kan även 
orsaka problem när musik transponeras eller stäms i andra stämningar än vad vi är vana vid. 
Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för vilka musikaliska hinder AG-
innehavare kan möta och hur kör- och gehörsundervisning kan förbättras för dem. Tre 
personer med självidentifierat AG intervjuades om hur deras gehör påverkar deras 
musicerande och hur de har upplevt gehörsundervisningen under sin musikaliska utbildning. 
Resultaten visade att transponering generellt utgjorde ett problem för alla tre medan musik i 
olika stämningar generellt inte gjorde det. Det framkom också att den gehörsundervsning de 
hade erfarenhet av inte hade anpassats tillräckligt. Resultaten diskuteras utifrån hur man som 
körledare och gehörslärare kan anpassa sin undervisning för att bättre kunna inkludera AG-
innehavare med hjälp av bland annat god tonartsförberedelse och transponerade övningar. 

Nyckelord: absolut gehör, relativt gehör, transponering, noter, stämning 
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1. Inledning 

Absolut gehör (vidare kallad AG) är förmågan att kunna identifiera eller frammana en 
specifik tonhöjd utan att behöva använda sig av en annan tonal referens (West Marvin, 
VanderStel & Chi-Sing Siu, 2019). Det är mycket ovanligt, uppskattningsvis har färre än 1 av 
10 000 personer i Europa och Nordamerika denna förmåga (West Marvin m.fl., 2019). För att 
beskriva personer med AG kommer jag i denna studie att använda mig av begreppet AG-
innehavare, som är en översättning av AP (absolute pitch) possessors på engelska, då detta är 
ett vedertaget begrepp i den litteratur jag har använt mig av. 

Med min bakgrund som körsångare och körledare har jag mött många personer med AG och 
andra personer med erfarenhet av de som har det. Jag besitter inte förmågan själv men jag 
fascineras av hur personer som gör det upplever musik, så väl noterad som gehörsbaserad. I 
körsammanhang upplever jag att gehöret är mycket centralt, i synnerhet i oackompanjerad 
musik eftersom det då saknas en tonal referens efter tongivning. Ett vanligt förekommande 
fenomen i körsång utan ackompanjemang, även kallat a capella, är att tonarten successivt och 
oavsiktligt sjunker, eller i vissa fall stiger. För personer som saknar AG behöver detta inte 
nödvändigtvis påverka förmågan att hålla sin stämma eller intonera gentemot den tonart kören 
hamnar i, men för en person med AG skulle det kunna upplevas annorlunda eftersom den 
sjunga tonen inte längre är densamma som den noterade. 

En stor del av musiken vi är vana vid att lyssna på är stämd så att tonen a1, vilket är den sjätte 
stamtonen ovanför mitten-C (c1) på pianot, har frekvensen 440 Hz. Denna standard (vidare 
kallad A440) är bekräftad av International Organization for Standardization (1975) och 
benämns av dem som ISO 16. Dock finns det en hel del musik som använder andra 
stämningar, vilket inte är säkert att personer utan AG lägger märke till utan en tonal referens, 
medan någon med AG eventuellt skulle uppleva en skillnad om deras gehör är baserat på 
A440. 

I denna studie har jag framför allt undersökt dessa två parametrar utifrån hur personer med 
AG har beskrivit dem och hur detta påverkar deras förmåga att musicera. Avslutningsvis har 
jag också undersökt hur dessa personer har upplevt kör- och gehörsundervisningen under sin 
musikaliska utbildning och hur den hade kunnat förbättras för att passa dem bättre. 
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1.1.Syfte 

Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för vilka musikaliska utmaningar AG-
innehavare kan uppleva samt hur man som körledare och gehörslärare bättre kan anpassa sin 
undervisning för dessa personer. 

2.Bakgrund 

I detta kapitel redogör jag för vilken forskning som har gjorts i detta ämne tidigare och andra 
källor som är relevanta för undersökningen. Jag tar upp uppkomsten av AG, skillnaden mellan 
aktivt och passivt AG, musikaliska utmaningar med AG och kopplingen mellan musikalisk 
träning och AG. Avslutningsvis redogör jag för vad en erfaren kördirigent har för erfarenhet 
av AG i körsammanhang. 

2.1.Hur uppstår absolut gehör?

AG är alltså förmågan att kunna identifiera eller frammana en tonhöjd utan referens. Hur detta 
uppstår hos individer är fortfarande uppe för debatt men den vanligaste förklaringen är att 
egenskapen utvecklas i unga åldrar (Van Hedger, Heald & Nusbaum, 2019). Robert W. 
Lundin (1963) beskriver hur forskning redan från sent 1800-tal tyder på att AG är något som 
få individer besitter och att detta är något som är medfött men spontant kan uppmärksammas i 
tidig barndom. En studie från 2019 visar dock att en viss grad av AG är möjlig att utveckla i 
vuxen ålder, vilket utmanar teorin om att förmågan att utveckla AG är genetisk eller endast 
finns under den kritiska perioden i människors utveckling (Wong, Lui, Yip & Wong, 2019). 
Undersökningar som genomförts på Hamilton Colleges laboratorium kan inte förneka 
möjligheten att AG är ärftligt men de har funnit flera starka bevis för att AG kan läras in och 
att det gissningsvis är detta som sker i mindre planerade former utanför laboratoriers väggar 
(Lundin, 1963). 

2.2.Aktivt och passivt AG, musikaliska utmaningar och 
musikalisk träning 

Passivt AG (att identifiera en tonhöjd) och aktivt AG (att frammana en tonhöjd) anses inte 
nödvändigtvis vara sammanträffande (Dohn, Garza-Villarreal, Riisgaard Ribe, Wallentin & 
Vuuzt, 2014). De har omvända stimuli-responser men är båda baserade på att koppla ihop 
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tonhöjd med tonnamn. Dohn m.fl. (2014) kunde i sin studie se att AG-innehavarna var lika 
bra på att identifiera toner som att producera dem, vilket skulle antyda att det kan finnas ett 
samband. I en studie om från 2019 uttryckte dock 19 av 30 AG-innehavare att det är lättare att 
identifiera en ton än att sjunga den (West Marvin m.fl., 2019). 

Flera studier har visat att AG-innehavare har svårare för att transponera än personer som 
saknar AG. I en studie från 1992 hade AG-innehavare svårare för att uppfatta intervall utifrån 
andra stämningar än A440 än i A440 medan personer utan AG presterade likadant oavsett 
stämning (Miyazaki, 1992). I en annan studie från 2002 var AG-innehavare sämre på att 
identifiera melodiska strukturer i transponerade melodier än de utan AG (Miyazaki & 
Rakowski, 2002). I studien av West Marvin m.fl. (2019) uttryckte 8 av 18 personer att de 
besvärades av musik med andra stämningar än A440. Många beskrev sång som den svåraste 
klangfärgen att identifiera och att klangen från deras egna huvudinstrument var lättare (West 
Marvin m.fl., 2019). 

Dohn m.fl. (2014) kunde se att mängden musikalisk träning kan påverka den inre 
tonhöjdsmallen, det vill säga utgångspunkten för hur varje ton låter, för AG-innehavare och 
att AG-innehavare yngre än 50 år generellt intonerar något lägre än A440. 9 av 20 personer i 
studien av West Marvin m.fl. (2019) uttryckte också att deras AG hade förbättrats med hjälp 
av musikalisk träning. 

2.3.Absolut gehör ur en körledares perspektiv 

Mats Nilsson, professor i kördirigering vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, berättade 
om sina egna erfarenheter av körsångare med AG, vilket han själv inte besitter. Han uttryckte 
att de ofta är duktiga notläsare men att de lätt störs av om musiken sjunker eller stiger, eller 
om någon i kören intonerar lite annorlunda. Många har svårt för barockstämning, dvs att 
stämma i A415. En del kan ha svårt att förstå hur personer utan AG kan ha svårt att hitta i 
musiken. Ofta är dock AG-innehavare goda förebilder och kan vara till stor hjälp inom 
stämman, även om de också kan ta rollen som stämpoliser ibland. Mats berättade om en 
kollegas körsångare som var tvungen att hoppa av ett körprojekt eftersom de sjöng musik 
stämd i A430 och hen hade upplevt det som att det blev för falskt i förhållande till sitt AG 
(personlig kommunikation, 2019). 
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3.Metod 

I detta avsnitt redogör jag för och motiverar mitt val av undersökningsmetod. Jag visar även 
hur jag har gått tillväga vid insamling, bearbetning och analysering av data och redogör för 
vilka etiska överväganden som gjorts i studien. 

3.1.Val av metod 
Datainsamlingen till denna studie har bestått av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med 
tre olika personer med självidentifierat AG för att få insikt och djupare förståelse i hur detta 
påverkar och har påverkat deras musicerande och musikaliska lärande. Jag har tagit 
inspiration från en fenomenografisk metod till mina intervjuer, vilket innebär att fokus ligger 
på variationen mellan människors förståelse av sin omvärld och en fördjupad förståelse för så 
väl det mänskliga lärandet som vad det resulterar i (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Vid utformning av intervjufrågorna valde jag ett begränsat antal frågor som vägledning men 
lämnade det öppet för vidare diskussion och dialog. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) 
kan halvstrukturerade intervjuer ge möjlighet till att anpassa dialogen utefter vilka svar 
informanterna ger. De här är de frågor/punkter jag utgick ifrån: 
1. När upptäckte du att du hade absolut gehör? 
2. Hur kan du ha användning av absolut gehör i ditt musicerande? 
3. Finns det situationer då AG kan försvåra ditt musicerande? Vad får det för konstnärliga 

konsekvenser? 
4. Hur upplever du det när noter är transponerade eller sång a capella sjunker eller stiger? 
5. Vad är din erfarenhet av musik med andra stämningar än A = 440 Hz? 
6. Har du under din musikaliska utbildning upplevt problem i hur pedagogiken är utformad? 

Vad hade kunnat underlätta för dig? 

Intervjuerna ägde rum på ett café, i mitt hem samt i ett kyrkorum och blev i snitt 30 minuter 
långa. Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon och transkriberade dem genom att 
lyssna på små avsnitt i taget, pausa, skriva ner det jag uppfattade och upprepa den processen. 
Hela intervjuerna skrevs ut men utfyllnadsord och felsägningar togs inte med. 

3.2.Urval av deltagare 
Jag tillfrågade tre personer med självidentifierat AG som jag känner sedan tidigare. Detta var 
ett bekvämlighetsurval och jag valde att göra så för att minimera tidsåtgången i det första 
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stadiet av studien. I den här uppsatsen kallar jag informanterna för William, Fredrik och 
Anders. 

William är 26 år och studerar kyrkomusik men har tidigare studerat komposition och gospel. 
Han är pianist, organist och sångare, men spelade även violin när han var yngre. Han har stor 
vana av att sjunga i kör och komponerar mycket körmusik men även gospel och pop. William 
upptäckte att han hade AG när han var runt tre till fyra år. 

Fredrik är 26 år och studerar till musiklärare. Hans huvudämne i utbildningen är musikteori 
och arrangering men hans huvudsakliga instrument är sång och piano och även han spelade 
violin när han var yngre. Fredrik upptäckte sitt AG när han var runt tolv till tretton år. 

Anders är 28 år, jobbar som kyrkomusiker och har tidigare studerat gospel, jazz och 
kyrkomusik. Piano är hans huvudinstrument men han spelar även orgel och sjunger. Han har 
även frilansat som yrkesmusiker. Anders upptäckte att han hade absolut gehör när han var runt 
fyra-fem år. 

Jag genomförde inte något test för att ta reda på vilken nivå eller typ av absolut gehör de hade 
utan utgick helt ifrån deras egna erfarenheter eftersom att jag framför allt vill jämföra just 
deras personliga upplevelser med varandra, men också med mina egna erfarenheter utan AG. 

3.3.Databearbetning och analysmetod 

Jag har analyserat mitt empiriska material via en fenomenografisk analysmodell beskriven av 
Dahlgren och Johansson (2015), i vilken man utgår ifrån följande sju steg när man sorterar 
materialet. 
1. Att bekanta sig med materialet – Jag transkriberade intervjuerna från de ljudinspelningar 

jag hade gjort på min telefon och läste igenom dem noga. 
2. Kondensation – Jag tog ut det mest relevanta från intervjuerna utifrån mitt syfte. 
3. Jämförelse – Jag jämförde informanternas uttalanden för att observera likheter och 

skillnader i deras uttalanden. 
4. Gruppering – Jag kategoriserade dessa likheter och skillnader för att få en överblick. 
5. Artikulera kategorierna – Jag letade efter essensen i kategorierna för att kunna avgöra hur 

stor variationen inom en kategori kan vara utan att behöva skapa en ny kategori. 
6. Namnge kategorierna – Jag namngav kategorierna för att tydligare se kärnan i materialet. 
7. Kontrastiv fas – Jag granskade alla passager för att se om de kunde få plats i fler än en 

kategori, så att kategorierna kunde göras exklusiva. De slutgiltiga kategorierna blev 
transponering, olika stämningar och pedagogiska förbättringsområden. Inom kategorin 
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transponering blev tekniker för transponering i sång och konstnärliga konsekvenser 
underkategorier. 

3.4.Forskningsetiska överväganden 

Jag har i min studie arbetat utifrån de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har tagit del av Vetenskapsrådets (2017) etiska regler vid 
forskning och att forskare har ett ansvar att informera om att intervjuobjektens deltagande är 
anonymiserat samt fått samtycke för deras medverkan. I min undersökning har jag försökt att 
vara transparent och öppet redovisat resultaten. 

4.Resultat 

I detta kapitel presenterar jag min analys av det som framkommit ur informanternas utsagor. 

Samtliga informanter uttryckte att deras gehör utgick från det västerländska tolvtonssystemet, 
det vill säga att oktaven delas in i tolv halvtoner i A440. Alla var överens om att alla toner de 
hör, oavsett stämning, upplevs som en variant av någon av de tolv tonerna i det systemet. 

William berättar att han inte har ett absolut hertzgehör, och syftar då på att han inte hör 
skillnad på exakta hertzstämningar men att han hör vilken halvton som är närmast. Han 
uttrycker också att han tycker att det är lättare att höra än att sjunga själv, vilket kan göra att 
han kan ta fel ton när han ska ge ton till en kör. 

Fredrik tog upp att hans AG ”sjönk” något när han inte hade ägnat sig så mycket åt musik på 
runt fyra år, så att hans inre tonhöjdsmall inte stämde överens med A440, men att det 
korrigerades när han började öva upp det igen. 

4.1.Transponering 

Det var tydligt att just transponering var det som var den största utmaningen för alla 
informanter. Detta var det som större delen av intervjuerna kom att handla om. Här 
presenterar jag deras generella upplevelser av transponering, deras tekniker för att transponera 
sång och vad det får för konstnärliga konsekvenser. 
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I första hand pratade informanterna om transponerad sång, varav mycket handlade om 
transponerad körsång. William och Anders var överens om att det är svårt om en kör sjunker 
tillräckligt mycket för att vara närmare en annan tonart än den noterade, att det finns en gräns 
när tonarten går över från att vara närmare den noterade tonarten till att vara närmast nästa 
halvton ett steg ner. Fredrik däremot sa sig inte ha några större problem med det. Anders 
uttryckte också att det är lättare att sjunka från en korstonart till en b-tonart eftersom att 
noterna då behåller sin plats i notsystemet. 

Om vi sjunker i en kör och sjunker mindre än en halv ton, asså först så märker jag 
det inte men om det kommer till en viss gräns så att det nästan börjar bli en halvton 
då blir det svårt för så fort- om det blir en halvton lägre då måste jag ändra, då blir 
det ett handikapp, för då måste jag, då kan jag inte läsa tonerna längre. –William 

Fredrik upplevde överlag att det är svårare att transponera ju längre bort den transponerade 
tonarten är i kvintcirkeln, att en tonart ”känns” närmare harmoniskt ju närmare den är i 
kvintcirkeln. Han och Anders uttryckte båda också att moduleringar i transponerade tonarter 
är svårt. 

Ifall det är ett stycke som modulerar väldigt mycket … då måste jag ju tänka hur 
hamnar jag i den tonarten som den modulerar till nu och inte börja läsa i den 
tonarten som står för då blir det fel. –Anders 

William och Anders pratade båda om svårigheter vid transponering vid pianot. William 
uttryckte att han är så bunden vid de exakta tonerna att det är mer eller mindre omöjligt att 
spela på en transponerad keyboard, vilket gör att han helt måste koppla bort sitt gehör och 
spela i funktioner istället. Anders pratade om att det är svårt att spela i en annan tonart än den 
som står om han får en not framför sig, och att han tänker att det både kan bero på gehöret och 
att han inte är så van vid att tänka funktionsanalys. 

4.1.1. Tekniker för transponering i sång 

Vad gäller tillvägagångssätt för att transponera sjungna noter hade informanterna olika 
tekniker. Utifrån informanternas utsagor kunde jag urskilja fyra tekniker. 

1. Intervall. Denna teknik bygger på att sjunga intervallen mellan tonerna, alltså att avgöra 
hur långt avståndet mellan två toner är och applicera det på den transponerade tonarten. 
Detta är den teknik som Fredrik använder sig mest av och både William och Anders tar 
också upp det, varav William uttrycker stora svårigheter med denna teknik. Fredrik 
berättar att det är lättare att transponera med intervall om han sjunger utantill eftersom att 
han då lättare kan utgå ifrån stämmans melodiska struktur medan noter är svårare 
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eftersom hans intuition är att sjunga det som är noterat och det blir en mer teoretisk 
process. 

2. Klavbyte. Denna teknik innebär att man tänker bort eller håller för originaltonartens klav 
och förtecken och byter till andra i huvudet för att därefter läsa noterna som de står. 
Denna teknik är den huvudsakliga tekniken William använder när han transponerar sång 
efter noter. Han lärde sig olika C-klaver via en app i gymnasiet och har använt den 
tekniken sedan dess. 

3. Var ton för sig. Detta innebär att läsa varje noterad ton och transponera den till den nya 
tonarten separat. Detta är utgångsläget för Anders när han läser noter transponerat. 

4. Funktioner. Denna teknik bygger på att utgå ifrån funktioner i tonarten, det vill säga att 
utgå ifrån vilken funktion varje ton har i förhållande till tonartens harmonik. Anders tar 
upp denna teknik och att han har övat på att använda den mer. 

Av dessa fyra tekniker bygger två på relativt gehör (1 & 4) och två på absolut gehör (2 & 3). 
En gemensam nämnare var att alla informanter på ett eller annat sätt försöker använda sitt 
relativa gehör, i synnerhet vid transponerad sång utantill. 

4.1.2. Konstnärliga konsekvenser 

Ingen av informanterna uttryckte någon problematik vid musikaliska framträdanden. Däremot 
uttryckte alla tre att det under en inlärningsprocess i sång kan bli problematiskt med 
transponering, men att det oftast finns gott om tid inför ett framträdande för dem att förbereda 
sig på den nya tonarten med hjälp av sina respektive tekniker för transponering. Vid 
transponerad sång a vista kan de alla göra fel, men eftersom det sällan är både a vista och 
transponerat vid ett framträdande blir det inte ett problem. 

William brukar memorera de exakta tonerna när han lär sig musik utantill vilket ställer till det 
om han ska transponera utantill, men att det blir lättare om han försöker fokusera på melodins 
struktur. 

Fredrik tar upp vikten av att repetera i den tonart som kommer gälla på konserten i god tid 
före konserttillfället. 

När man sjunger i körmusik så kanske man först repar in det som det är skrivet. 
Bland annat sjöng vi Hallelujakören från Messias och då vet jag att den är ju noterad 
i D-dur men när vi sen skulle spela upp den i konsertversion så ska den spelas på 
tidstrogna instrument och då är det, då blir det plötsligt transponerat till Dess-dur, … 
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jag minns alltid att jag tyckte det där var konstigt, … vi hade ju repat i en tonart hela 
terminen men sen skulle vi sjunga i en annan liksom. –Fredrik 

4.2.Olika stämningar 

Ingen av intervjupersonerna uttryckte några problem med musik i andra stämningar än A440, 
så länge den klingande tonarten fortfarande är närmast den tonart som är noterad i A440. Alla 
var däremot överens om att barockstämning, det vill säga att transponera ner en halvton, 
kunde vara problematiskt. 

William pratade om att barockstämning fungerade bra när han hade spelat violin eftersom det 
då blev så kopplat till fingersättning, men att det var mycket svårare vid sång. Han nämner 
också att tonen A inte är en exakt hertzfrekvens för honom, utan ett område. 

Fredrik pratade om gammal rockmusik där olika låtar från ett och samma album hade olika 
stämningar, alltså olika varianter av samma ton. Bland annat flera låtar som går i E, men i 
olika stämda E. Han sa att det fortfarande är närmre E än Eb eller F, eftersom det låter helt 
annorlunda, men att det är ett lågt E. 

Anders är van vid att klassisk musik stäms i A442, men att det snarare är undermedvetet att 
det ska låta så. Han märker inte av skillnaden om den inte är större, till exempel 444 Hz. Han 
berättade också om musik som modulerar till mitt emellan tonarter och att det både fascinerar 
och förvirrar honom eftersom det blir ett helt nytt sätt att behandla tonarter på. 

4.3.Pedagogiska förbättringsområden 

Alla informanter var överens om att de under sin musikaliska utbildning inte alltid hade fått 
bra anpassning. De pratade framför allt om gruppundervisning i gehörslära. 

William och Fredrik uttryckte båda att de nästan inte hade utmanats någonting, att det har 
varit alldeles för lätt. Fredrik hade framför allt varit med om att läraren ställer frågor som han 
inte får svara på och att han inte har fått några större utmaningar eftersom han redan ”har 
superkraften”. Båda berättade att enstaka lärare hade anpassat så att de fick arbeta i 
transponerade tonarter istället för de noterade, vilket inte gjorde någon större skillnad för 
personer utan AG men att det gav dem en extra utmaning att arbeta mer med sitt relativa 
gehör. William uttryckte till och med att de som saknade AG hade det lättare när de jobbade 
transponerat än vad han hade. 
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Anders hade snarare upplevt att transponerade tonarter i undervisningen hade varit störande. 
Om en lärare hade sjungit ett exempel i en tonart när den stod noterat i en annan hade det 
förvirrat honom, men han hade inte hämmats i sitt lärande på grund av det. 

4.4.Sammanfattning 

Informanternas utsagor liknar varandra i mångt och mycket. Alla informanters AG grundar sig 
i vältempererat tolvtonssystem i A440. Alla tre upplever att transponering kan vara 
problematiskt men att de har utvecklat tekniker för att handskas med det. Ingen av dem 
påverkas negativt av andra stämningar än A440 så länge det klingande är närmast det noterade 
i A440. Slutligen har alla tre upplevt att gehörsundervisningen inte alltid har varit anpassad 
för dem, varav för liten utmaning har varit det tydligaste problemet. 

5.Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vad jag kan dra för slutsatser utifrån resultatet i relation till tidigare 
forskning och mina egna erfarenheter. Jag tar upp hur mitt syfte har uppfyllts och diskuterar 
vad jag tar med mig från denna undersökning och vad det kan leda till i framtiden. 

Urvalet av personer till undersökningen kan ha varit avgörande för vad jag fick ut av mina 
intervjuer. Eftersom jag känner alla informanter sedan tidigare kan de ha låtit bli att berätta 
särskilda detaljer i tron om att jag vet det sedan tidigare. Detta kan ha inneburit att en del 
information kan ha gått förlorad och att min tolkning av deras svar inte helt stämmer överens 
med vad de menade. Jag tror samtidigt att min förkunskap om informanterna gjorde att jag 
lättare kunde ställa relevanta följdfrågor och snabbt förstå deras referenser. 

5.1.Utgångspunkt, tongivning och vikten av övning 

Informanterna uttryckte alla att deras gehör är bundet till vårt tolvtonssystem i A440. Ingen av 
informanterna tog upp något om andra skalsystem, dock nämnde både Fredrik och Anders 
musik som är stämd mellan tonarter. Detta tyder på att de inte har kommit i kontakt med 
musik med andra skalsystem i stor utsträckning. 

Som den tidigare forskningen av Dohn m.fl. (2014) och West Marvin m.fl. (2019) har visat 
utrycker även William att det är svårare att sjunga en specifik tonhöjd än att identifiera den 
och att det kan bli fel när han ska ge ton till en kör. Om man är körledare och har AG kan det 
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därför vara viktigt att vara extra noga vid just tongivning och eventuellt överväga att använda 
andra medel för att vara helt säker på att det blir rätt. 

Fredrik tog upp att hans inre tonhöjdsmall sjönk när han inte hade ägnat sig åt musik under 
fyra år, men att det blev bättre när han började igen. Detta stämmer överens med det som 
Dohn m.fl. (2014) kom fram till i sin studie, och även vad många i studien av West Marvin 
m.fl. (2019) uttryckte. Precis som med relativt gehör och andra förmågor i allmänhet förstår 
jag detta som att det är viktigt att hålla sin kunskap uppdaterad genom att faktiskt praktisera 
den med jämna mellanrum för att inte gå miste om den. AG är alltså inget undantag och kan 
påverkas på samma sätt som exempelvis språk som inte talas på lång tid. 

5.2.Absolut och relativt gehör i körsång 

Ur informanternas utsagor framkommer vikten av det relativa gehöret vid transponering, 
vilket tyder på att AG inte nödvändigtvis alltid är en fördel och detta stämmer också överens 
med den tidigare forskning som gjorts av Miyazaki och Rakowski (2002) och West Marvin 
m.fl. (2019). Informanterna är inte överens om hur svårt det är att byta mellan det relativa och 
det absoluta gehöret, men de är alla överens om att ett upptränat relativt gehör underlättar när 
den klingande tonen inte är densamma som den noterade. 

För mig är inte transponerad sång ett problem eftersom all musik är relativ till en tonalitet för 
mig, det vill säga att det primärt handlar om musikens funktioner och harmonik utifrån en 
tonart. När jag läser sångnoter tänker jag varje ny ton i relation till den föregående tonen eller, 
om min stämma har paus och det är andra stämmor som sjunger eller instrument som spelar, 
utifrån en annan klingande ton. Det innebär att det inte spelar någon roll för mig vilken tonart 
som är noterad så länge jag har en tonalitet att relatera till. Vet jag vad det är för noterad tonart 
kan jag hitta min ton baserat på den klingande tonartens skala eftersom intervallen mellan 
skalans tonen förblir samma. 

Jag tror att personer med AG kan ha stor nytta av att ha ett tränat relativt gehör vid 
transponerad sång för att slippa transponera i huvudet och på så sätt tänka två varv istället för 
ett. Här upplever jag att mitt syfte har uppfyllts eftersom att jag har lärt mig mer om hur AG-
innehavare kan gå till väga när de sjunger transponerat och att det är viktigt att som lärare låta 
dessa personer få arbeta med att utveckla sitt relativa gehör. 
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5.3.Att repetera i rätt tonart 

Alla informanter upplevde att förberedelsen är avgörande för det musikaliska framträdandet, 
vilket kan framstå som uppenbart. Att som körledare repetera in musiken i den tonart som 
kommer gälla på konserten tycks däremot inte vara lika uppenbart och min egen erfarenhet 
stämmer överens med Fredriks exempel om Händels Messias. 

Jag har som sångare varit med om att körmusik har repeterats i en konsertinaktuell tonart nära 
inpå konserttillfället, ofta för att underlätta för sopranerna när de har haft mycket höga 
stämmor. Detta har ställt till med problem när vi har gått över till rätt tonart, inte bara för 
personer med AG utan även för de utan, i synnerhet om musiken har modulerat mycket. Jag 
kan själv uppleva att viss musik sätter sig på minnet så att det känns fel att sjunga den i en 
annan tonart, vilket kan göra att specifika modulationer blir fel. Detsamma kan förstås hända 
om en kör sjunker eller stiger mycket men då finns det inte samma möjlighet att förebygga 
eftersom det inte säkert går att veta på förhand var, hur mycket och i vilken riktning en kör 
kommer att röra sig från den ursprungliga tonarten. 

Jag tror att det är viktigt att börja repetera i den konsertaktuella tonarten så tidigt som möjligt 
under repetitionsprocessen för att alla så snabbt som möjligt ska få en helhetsbild av hur det 
kommer att kännas på konserten och därmed kunna förbereda sig på bästa sätt. Här upplever 
jag att mitt syfte har uppfyllts eftersom det både har givit mig mer förståelse för hur AG kan 
påverkas av tonartsbyten nära inpå musikaliska framträdanden och hur man som körledare 
kan undvika att sådana situationer uppstår. 

5.4.Utmaningar i gehörsundervisning 

En utmaning för vilken lärare som helst kan vara att anpassa undervisningsnivån för en grupp 
elever med olika förutsättningar och förkunskaper. Gehörsundervisning är inget undantag och 
det framkommer tydligt i informanternas svar. 

William och Fredrik uttryckte att gehörsundervisningen för det mesta hade utgjort en för liten 
utmaning för dem, vilket antyder att anpassningen inte har varit tillräcklig. De tar båda upp att 
transponerade övningar har tillfört en extra utmaning för dem utan att ha gjort det svårare för 
personer utan AG. Jag tror att det är en väldigt bra form av anpassning eftersom den skulle 
kunna få alla i gruppen att arbeta med samma typ av gehör, nämligen det relativa. På så sätt 
skulle utmaningen bli mer jämn i gruppen och AG-innehavare skulle känna att även de kan 
utvecklas. Jag tycker att mitt syfte har uppfyllts här eftersom jag har fått en bredare kunskap 
om hur man som lärare i gehör bättre kan inkludera personer med AG i sin undervisning. 
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5.5.Ur två körledares perspektiv 

De konstnärliga konsekvenserna av AG i körsång tycks inte påverka framträdanden, men 
skapa problem på vägen. I motsats till en del av den tidigare forskningen som gjorts av 
Miyazaki (1992) och Dohn m.fl. (2014) samt det som Nilsson (2019) berättade om sin 
kollegas körsångare uppgav ingen av informanterna att de hade problem med alternativa 
stämningar vilket tyder på att de inte är känsliga för exakta frekvenser, något som William 
också tar upp. Som körledare bör man hur som helst vara medveten om att risken för att stöta 
på problem finns och att man kan behöva anpassa sin repertoar och sätt att repetera utifrån om 
det finns någon med AG i kören. Man bör också ha i åtanke att då AG-innehavare ofta är goda 
notläsare och stämförebilder (Nilsson, 2019), kanske just eftersom de är goda notläsare, kan 
det uppstå en oförutsedd oro i stämman om de behöver läsa noter i en transponerad tonart 
eller i en annan stämning än A440. I den bästa av världar kan alla sångare i en stämma ta sitt 
eget ansvar och klara sig på egen hand utan att förlita sig på att någon annan kan hjälpa dem 
att sjunga rätt men då verkligheten inte alltid ser ut så bör man vara förberedd på att en sådan 
situation kan uppstå om man har en AG-innehavare i kören. Även i en kör utan AG-
innehavare är det enligt min erfarenhet mycket vanligt att nivån på notläsningen varierar 
kraftigt, vilket kan få ungefär samma konsekvenser om de som är duktigast på att läsa noter 
råkar tappa bort sig eller är frånvarande från repetitionen, nämligen att andra i stämman blir 
osäkra eftersom de annars förlitar sig på att den som är säkrast sjunger rätt. 

Utifrån detta upplever jag att mitt syfte har uppfyllts då min förståelse för hur jag som 
körledare bättre kan förbereda mig på vilka situationer som kan uppstå under repetitioner i en 
kör med AG-innehavare. 

Det framkommer i den här studien att det behövs mer arbete i hur musikutbildningar konkret 
kan anpassa pedagogiken för att inkludera AG-innehavare. Där tror jag att det finns mycket 
att göra med relativt enkla medel, som att arbeta med transponerade diktat eller att repetera 
körsång i rätt tonart tidigt, och att det snarare behövs mer kunskap om vad AG faktiskt 
innebär så att lärare utan AG ändå kan få AG-innehavare att utvecklas och utmanas. 

5.6.Framtida forskning 

Utifrån min studie tänker jag att det skulle behövas mer forskning om hur AG-innehavare 
presenterar i transponerad musik i förhållande till personer utan AG. Det skulle också behövas  
forskas vidare om huruvida AG går att utveckla i vuxen ålder eller inte, och hur AG-
innehavare upplever mikrotonal musik och musik i andra skalor än den västerländska 
tolvtonsskalan. 
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