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Sammanfattning		
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Hur	svårt	ska	det	vara	med	lite	text?	En	självobservationsstudie	av	textinlärning	i	
sång	
Författare:	Jakob	Antonér	
Termin	och	år:	Vårterminen,	2016		
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ingegerd	Hultén	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
		
Syftet	med	arbetet	är	att	identifiera	olika	typer	av	resurser	för	lärande.	I	detta	
självständiga	arbete	beskrivs	tre	olika	typer	av	strategier	för	instudering	med	fokus	på	
textinlärning,	och	vid	varje	ny	strategi	användes	en	ny	sång.	Studien	baseras	på	mig	själv	
i	form	av	loggbok	och	videoinspelningar,	som	gjordes	över	tre	veckor	med	totalt	15	
loggboksinlägg	och	sex	videoinspelningar	under	hösten	2015.	Arbetet	utgår	från	ett	
multimodalt	designteoretiskt	perspektiv.	Resultatet	visar	hur	jag	använder	mig	av	olika	
resurser	för	att	studera	in	tre	olika	sångtexter,	som	studerades	in	utifrån	tre	olika	
textinlärningsstrategier.	Slutligen	diskuteras	resultatet	i	relation	till	det	
designteoretiska	perspektivet	och	tidigare	forskning.	
	
Nyckelord:	designteori,	övningsstrategier,	instudering,	inlärning,	text,	loggbok,	
videoobservation.	
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Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	How	hard	could	it	be	with	some	lyrics?	A	self	observation	study	of	learning	lyrics	
in	song	
Author:	Jakob	Antonér	
Semester	and	year:	Spring,	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ingegerd	Hultén	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg-Jurström	
	
In	this	independent	project	three	kinds	of	strategies	for	learning	with	focus	on	learning	
lyrics	is	described	and	explored.	For	every	new	strategy	a	new	song	is	used.	The	purpose	
is	to	explore	and	identify	different	kinds	of	resources	when	learning.	The	study	is	based	
on	observations	of	myself	in	form	of	a	logbook	and	video	recordings	over	three	weeks	
with	a	total	of	15	practicing	sessions	in	the	fall	of	2015.	The	starting	point	is	a	
multimodal	and	design	theoretical	perspective.	The	result	show	how	I	use	different	
resources	when	learning	different	lyrics	by	using	three	kinds	of	strategies	for	learning	
lyrics.	Finally	I	discuss,	in	relation	to	the	design	theoretical	perspective	and	earlier	
research.	
	
	
Keywords:	design,	practicing,	strategies,	learning,	lyrics,	loggbok,	video	observation.	
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1	Inledning		
I	det	inledande	kapitlet	ges	en	introduktion	till	arbetet	som	helhet.	Därefter	presenteras	
problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor.	

1.1	Inledande	text	
Sången	är	unik	då	inget	annat	instrument	har	möjligheten	att	förmedla	en	text.	Texten	
kan	ha	formen	av	en	saga,	en	politisk	åsikt,	en	tröstande	sång,	något	som	får	ett	barn	att	
somna,	ja,	en	text	kan	ha	en	mängd	olika	funktioner.	Texten	kan	betyda	olika	beroende	
på	personers	tidigare	upplevelser	och	erfarenheter.	Tidigare	erfarenheter	kan	även	
påverka	hur	en	sångaren	själv	tolkar	och	framför	en	text.	Enligt	min	mening	kan	en	
skillnad	höras	när	en	sångare	har	tagit	till	sig	texten,	förstått	den	och	skapat	sig	en	egen	
uppfattning	om	vad	texten	handlar	om,	i	jämförelse	med	när	hen	inte	har	fördjupat	sin	
förståelse	av	texten.		
	
För	mig	har	textinlärning	och	utantillsjungade	alltid	varit	ett	hinder	för	mitt	
musicerande	som	sångare	och	gjort	att	jag	varit	tvungen	att	lägga	mycket	fokus	på	
textinlärningsmomentet.	Det	har	i	sin	tur	lett	till	en	viss	osäkerhet	i	mig	själv,	något	som	
har	visat	sig	i	vissa	framträdanden	där	jag	har	sjungit	utantill.	I	denna	studie	kommer	jag	
att	arbeta	med	olika	strategier	för	textinlärning.	Förhoppningsvis	hittar	jag	en	strategi	
som	fungerar	för	mig	och	gör	att	jag	får	det	lättare	att	lära	in	en	text.	Hur	ska	jag	som	
lärare	någonsin	kunna	uppmana	mina	framtida	elever	till	att	lära	sig	texter	utantill,	när	
jag	själv	tycker	det	är	svårt,	och	inte	har	någon	bra	strategi?	
	
Denna	studie	handlar	om	inlärning	av	sångtexter.	Dock	finns	det	inte	så	mycket	tidigare	
forskning	gällande	just	sångtexter.	Därför	har	jag	vidgat	området	till	att	även	omfatta	
replikinlärning	inom	teater,	vilket	är	snarlikt	med	att	lära	sig	en	sångtext.	
Det	är	spännande	och	viktigt	att	utforska	inlärningsprocessen	av	texter,	då	texten	är	en	
stor	del	av	sången.	Många	gånger	är	strategierna	för	text	en	kunskap	sånglärare	
vidarebefordrar	till	sina	elever,	ofta	i	form	av	tips	och	tricks	om	hur	eleven	kan	arbeta.		
Jag	har	även	studerat	minnesträning	för	att	kunna	se	om	detta	i	kombination	med	andra	
strategier	kan	hjälpa	mig	att	bli	bättre	på	att	komma	ihåg	en	text.	
	
Genom	denna	självstudie	undersöks	olika	strategier	för	textinlärning.	I	och	med	att	
textinlärning	är	en	del	av	ett	instuderingsarbete	för	både	för	min	egen	och	kommande	
elevers	del,	är	det	intressant	att	få	en	djupare	förståelse	av	dessa	inlärningsprocesser.	
Jag	hoppas	kunna	finna	fungerande	strategier	för	textinlärning,	och	förhoppningsvis	ger	
studien	en	ökad	förståelse	för	vad	det	innebär	att	lära	sig	en	text.		
	
I	mitt	framtida	yrke	som	musiklärare	och	musiker	kommer	jag	att	ha	stor	nytta	av	goda	
strategier	för	inlärning	av	sångtext	och	därför	har	jag	har	valt	att	arbeta	med	övning,	
övningsstrategier	och	minnesteknik	där	mitt	fokus	har	lagts	på	textinlärning.	Genom	att	
undersöka	tre	olika	övningsstrategier	hoppas	jag	kunna	ta	till	mig	dessa	och	sedan	
förmedla	dem	till	mina	framtida	elever	och	framtida	kollegor	samt	kunna	använda	dem	
själv	inför	konserter.	Genom	analys	av	videoinspelning	och	loggbok	hoppas	jag	kunna	



	7	

hitta	någon	eller	några	konkreta	strategier	som	jag	kan	ta	med	mig	i	mitt	framtida	
musikliv.	

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
Som	sångare	och	blivande	musiklärare	har	jag	ett	stort	intresse	av	att	studera	och	förstå	
vilka	verktyg	och	tillvägagångssätt	som	kan	användas	i	en	instuderingssituation.	
Förutom	musik	har	en	sångare	alltid	en	text	att	förhålla	sig	till,	och	för	att	kunna	vara	fri	
i	sitt	musicerande	bör	texten	vara	väl	förankrad.	Hur	går	det	till	när	en	sångare	skall	lära	
sig	en	sångtext	utantill,	och	vilka	verktyg	används?	I	föreläggande	studie	undersöks	hur	
en	inlärningsprocess	av	sångtexter	kan	se	ut,	samt	vilka	resurser	som	används.	Syftet	
med	arbetet	är	att	utifrån	ett	designteoretiskt	perspektiv	få	en	inblick	i	några	strategier	
för	textinlärning,	samt	identifiera	vilka	resurser	som	kan	användas	vid	textinlärning.		
	
Forskningsfrågor:		

1. Vilka	resurser	använder	jag	när	jag	lär	mig	några	sångtexter?	
2. Hur	används	resurserna	i	relation	till	de	olika	övningsstrategierna	för	

textinlärning?	
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	beskrivs	begrepp	som	är	centrala	inom	området,	tidigare	forskning	samt	
en	beskrivning	av	det	teoretiska	perspektiv	som	ligger	till	grund	för	arbetet				

2.1	Områdesorientering		
Minnesträning	kan	utföras	på	många	olika	sätt.	Nedan	ges	beskrivningar	på	olika	typer	
av	minnen	och	hur	de	fungerar.	Därefter	presenteras	litteratur	om	övning,	
övningsstrategier	samt	motivation.		

2.1.1	Beskrivning	av	begrepp	
Sensoriskt	minne	
Genom	våra	fem	sinnen	får	vi	ständig	information	från	vår	kropp	och	vår	omvärld.	
Exempel	på	detta	skulle	kunna	vara	att	det	kliar	mot	vristen,	en	doft	av	svett	eller	salt	i	
maten.	Våra	sinnen	arbetar	ständigt	och	ger	oss	en	enorm	mängd	information.	Det	är	
självfallet	inte	möjligt	att	medvetet	lagra	och	lägga	allt	på	minnet	men	människans	
sensoriska	register	delar	snabbt	upp	informationen	som	är	viktigt	och	vad	som	inte	är	
det.	Denna	värdering	om	vad	som	är	viktigt	och	ej	sker	på	en	bråkdels	sekund	och	det	
som	blir	kvar	är	framför	allt	det	som	vi	medvetet	uppfattar	(Bergqvist	Månsson,	2001).	
	
Korttidsminnet	
Människan	använder	sig	av	sitt	korttidsminne	för	att	lagra	små	mängder	av	information	
under	en	kort	tid,	till	exempel	när	vi	ska	skriva	ner	ett	nummer	från	internet.	
Korttidsminnet	är	inte	bara	en	passage	mellan	det	sensoriska	minnet	och	
långtidsminnet,	utan	det	är	även	instans	där	information	behandlas	för	senare	
användning,	det	kallas	därför	också	arbetsminne	(Bergqvist	Månsson,	2001).	
	
Långtidsminnet	
Saker	vi	människor	har	varit	med	om	under	våra	liv	och	den	kunskap	vi	tagit	till	oss	
genom	åren	brukar	vi	klassa	som	”minnet”.	Denna	typ	av	information	går	under	det	
minne	som	kallas	för	långtidsminnet,	en	plats	där	kunskap,	erfarenheter	och	dylik	
information	lagras	på	lämpligt	sätt	för	att	sedan	återkallas	i	vårt	medvetande.	
Långtidsminnet	består	enligt	Bergqvist	Månsson	(2001)	av	tre	olika	delar:	
	

• det	episodiska	minnet	–	det	vi	har	varit	med	om	
• det	semantiska	minnet	–	de	faktakunskaper	vi	har	lärt	oss	
• det	perceptuella	minnet	–	det	minnet	som	till	exempel	gör	att	vi	automatiskt	

kommer	ihåg	vad	olika	redskap	skall	användas	till.	
	
Som	människa	behöver	vi	aldrig	tänka	på	hur	det	ena	eller	andra	fungerar,	det	gör	
hjärnan	automatiskt	(Bergqvist	Månsson,	2001).	
		
Chunking	
Chunking	är	en	term	som	refererar	till	den	process	då	människan	tar	enskilda	
informationsdelar	och	grupperar	dem	i	större	bitar	(chunks).	Denna	teknik	gör	att	
människan	kan	komma	ihåg	en	större	mängd	information.	Bor	(2012)	pratar	om	
chunking	som	ett	”minnesfusk”	då	korttidsminnet	ofta	har	en	restriktion	på	fyra	till	fem	
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minnen.	Chunking	gör	det	möjligt	att	ta	små	mängder	av	information	och	kombinera	
dessa	till	något	mer	meningsfullt,	vilket	gör	informationen	mer	värd	att	minnas.	Ett	
exempel	på	chunking	skulle	kunna	vara	att	minnas	ett	telefonnummer.	
	
Motivation	och	motivationsfaktorer	
I	boken	Instrumentalundervisning	skriver	Fostås	(2002)	om	motiveringens	tre	steg;	
	

• Motiv	=	drivkraft.	
• Motivation	=	det	som	orsakar	aktivitet	hos	individen,	det	som	håller	aktiviteten	

vid	liv	och	ger	den	mål	och	mening.	
• Motivering	=	att	framkalla	en	känsla	hos	en	individ	som	får	hen	till	att	göra	något	
	

Vidare	skriver	Fostås	(2012)	om	två	typer	av	motivation	–	generell	motivation	och	
specifik	motivation.	Generell	motivation	skulle	kunna	ses	som	en	motivationsreservoar	
där	nivån	både	kan	sjunka	och	stiga.	Denna	typen	av	motivation	är	långsiktig	och	lärare	
försöker	ofta	hitta	vad	i	sin	undervisningen	som	ökar	kontra	sänker	en	elevs	motivation.	
Den	specifika	motivationen	kan	vara	att	ha	motivation	till	att	spela	ett	bestämt	stycke	
eller	delta	i	en	konsert.	Ytterligare	skriver	Fostås	om	yttre	och	inre	motivation;	
	

• Yttre	motivation	–	handlingen	som	belöning	i	sig	själv.	Ett	exempel	skulle	kunna	
vara	att	en	musiker	får	komplimanger	efter	ett	framträdande	som	leder	till	
motivation	att	fortsätta	med	vad	musikern	arbetar	med.	

• Inre	motivation	–	handlingens	konsekvenser	som	belöning.	Ett	exempel	på	detta	
skulle	kunna	vara	att	en	musiker	studerat	in	ett	svårt	stycke	som	tidigare	varit	
omöjligt.	Motivationen	kommer	då	inifrån	och	ger	på	så	sätt	motivation	till	att	
fortsätta	utvecklas.	

2.1.2	Litteratur	om	övning,	övningsstrategier	och	minnesträning	
Allt	en	människa	utför,	oavsett	om	hen	gör	det	på	ett	önskat	eller	oönskat	sätt,	kommer	
det	att	gå	lättare	att	utföra	det	på	samma	sätt	nästa	gång	det	utförs.	Schenk	(2000)	
menar	alltså	att	om	en	sångare	fel	text	på	samma	ställe	i	sången	tio	gånger	är	
sannolikheten	stor	att	sångaren	sjunger	fel	i	fortsättningen,	–	”stigen	är	redan	
upptrampad”.	Övningsentusiasmen	får	heller	inte	övergå	till	rädsla	för	att	”göra	fel”,	
människan	måste	få	göra	fel	och	misstag	för	att	hen	ska	upptäcka	nya	sätt	att	ta	sig	an	
problemet	och	på	så	sätt	hitta	strategier	för	att	lösa	dem.	
	
Många	sångare	övar	alldeles	för	länge	på	ett	moment	och	hoppas	på	ett	bättre	resultat	
direkt.	Enligt	Schenck	(2000)	räcker	det	att	öva	på	ett	nytt	moment	tre	till	fyra	gånger	
för	att	befästa	det.	I	och	med	få	repetitioner	minskas	risken	att	sjunga	fel	och	onödiga	
instuderingsfel	kan	undvikas.	Vidare	skriver	Schenck	att	den	som	övar	för	mycket	blir	
trött	och	tappar	därmed	sin	koncentration.	Kroppen	klarar	inte	att	hålla	uppe	den	energi	
och	koncentration	som	krävs	för	att	repetera	otaliga	gånger	med	god	kvalitet.	Det	är	
bättre	att	sluta	med	ett	moment	när	det	går	som	bäst	då	det	finns	en	positiv	känsla	i	
kroppen,	en	så	kallad	”jag-kan-känsla”.	Detta	skulle	kunna	leda	till	att	intresset	för	
övningen	och	momentet	ökar.		
	
Ett	utantill-framträdande	har,	enligt	Ginsborg	(2001),	ofta	en	positiv	påverkan	på	
framträdandet.	Inlärningsprocessen	kan	ge	en	ökad	förståelse	av	sången	och	en	intimare	
koppling	till	stycket.	Samtidigt	som	ett	utantillframträdande	har	många	fördelar,	finns	
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det	även,	enligt	Ginsborg,	negativa	konsekvenser	både	för	musikern	och	publiken.	Det	är	
inte	sällsynt	att	en	musiker	får	en	typ	av	blackout	vilket	kan	ha	stor	påverkan	på	
musikerns	självförtroende.	Ett	exempel	på	detta	är	Artur	Rubinstein,	som	lämnade	en	
konsert	av	det	faktum	att	han	inte	längre	kunde	lita	på	sitt	minne	vid	offentliga	
framträdanden. Ginsborg	menar	att	alla	människor	har	samma	minnesstruktur	och	
använder	sig	av	samma	kognitiva	mekanismer,	även	om	det	ibland	kan	det	verka	som	att	
vissa	människor	har	ett	”bättre”	minne	än	andra.	Vidare	skriver	Ginsborg	att	det	kan	
stämma	till	en	viss	gräns,	men	att	de	människor	som	har	ett	utmärkt	minne	bemästrar	
en	effektiv	strategi	för	inlärning.	Musiker	på	alla	nivåer	kan	dra	nytta	av	att	använda	en	
bra	minnesteknik	vid	övning	och	instudering 
	
Likt	instrumentalmusiker,	använder	sig	sångare	av	olika	typer	av	minne	–	kinestetiskt,	
visuellt,	oralt	samt	begreppsminne,	menar	Ginsborg	(2004).	Till	skillnad	från	en	musiker	
behöver	dock	en	sångare	även	memorera	ord:		
	

It	should	be	rememberd	that	music	and	words	are	not	necessarily	equal	
partners:	sometimes	the	voice	is	used	instrumentally	(e.g	scat	singing	in	jazz	
or	choral	music	by	Bach)	and	somtimes	the	words	are	more	important	than	
the	melody	(e.g.	operatic	recitavie,	sprechstimme).	(Ginsborg,	2004,	s.	135)	
	

Enligt	Ginsborg	(2004)	behöver	inte	ord	och	musik	vara	samma	sak,	sången	kan	i	vissa	
fall	användas	som	ett	instrument	och	vara	ett	verktyg	för	att	förmedla	text.	Vidare	
skriver	Ginsborg	att	sånginstudering	ser	olika	ut	beroende	på	genre,	till	exempel	om	text	
och	musik	studeras	in	samtidigt	eller	var	för	sig.	
	
Övningen	för	en	musiker	är,	enligt		(Jørgensen	(2004),	många	gånger	en	aktivitet	som	
sker	i	ensamhet.	Musikern	övar	på	sitt	instrument	och	behöver	förlita	sig	på	sin	egen	
skicklighet	för	att	uppnå	det	bästa	resultatet	i	sin	övning.	Många	musiker	strävar	efter	
en	så	effektiv	övning	som	möjligt,	där	en	stor	mängd	musik	kan	övas	in	på	kort	tid	
Genom	att	välja	ut	och	tillämpa	olika	övningsstrategier,	kan	en	musiker	tillägna	sig	
nödvändiga	verktyg	för	att	uppnå	en	så	effektiv	övning	som	möjligt.	Dessa	strategier	
förankras	och	blir	automatiserade	med	tiden.	Ett	av	Jørgensens	förslag	är	att	lärare	
berättar	för	sina	elever	att	de	ska	se	sin	övningstid	som	en	tid	då	de	själv	är	läraren.	Då	
läraren	inte	är	närvarande	behöver	eleven	ta	ansvar	för	sin	egen	övning.	Vidare	skriver	
Jørgensen	att	det	med	detta	synssätt	finns	tre	självstudieregler:	
	

• planering	och	förberedelse	av	övning		
• utförande	av	övningen		
• observation	och	utvärdering	av	övningen	

	
Detta	är	ett	av	många	synsätt	på	självstudier	–	det	finns	en	mängd	av	strategier	men	
endast	eleven	själv	kan	hitta	den	strategi	som	fungerar	bäst	för	hen	själv.	
	
Där	målet	med	övning	är	inlärning	finns	det	enligt	Jørgensen	(2004)	två	typer	av	övning:	
lekfull	övning	och	icke	lekfull	övning.	Icke	lekfull	övning	kan	till	exempel	vara	att	studera	
ett	partitur.	Forskning	pekar	på	att	den	lekfulla	övningen	tenderar	att	dominera	
övningen	då	musiker	gärna	börjar	med	att	spela	och	musicera,	för	att	sedan	gå	över	på	
att	arbeta	med	teknik.	Jørgensen	förespråkar	en	balans	mellan	det	lekfulla	och	det	icke	
lekfulla	övandet.	Musikers	övningsvanor	startas	ofta	med	teknikövningar	vilket	sedan	
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övergår	till	inlärning	av	repertoar.	Många	gånger	övar	musikern	då	på	ny	repertoar	och	
lägger	den	äldre	repertoaren	bakom	sig.		
	
I	boken	Minns	du?	skriver	Bergqvist	Månsson	(2001)	att	lust	och	självförtroende	är	
viktigt	när	människan	arbetar	med	minnet.	När	vi	gick	i	grundskolan	var	det	ämnena	
som	vi	fann	intressanta	och	roliga	som	var	lättast	att	arbeta	med.	Det	kunde	till	och	med	
vara	så	att	vi	fick	extra	kunskap	endast	genom	det	enkla	medlet	att	vi	var	intresserade	
och	hade	roligt.	Vidare	skriver	Bergqvist	Månsson	att	människans	olika	typer	av	minnen	
arbetar	olika	bra	ihop.	De	kan	alltså	samarbeta	mer	eller	mindre,	men	vi	kan	hjälpa	dem	
på	traven.	
	
Genom	att	arbeta	med	fyra	”nyckelord”	kan	vi	hjälpa	vårt	minne,	menar	Bergqvist	
Månsson	(2001).	Dessa	nyckelord	är	innebörd,	associationer,	uppmärksamhet	och	
ledtrådar.	Utifrån	dessa	nyckelord	skulle	en	sångares	instuderingsprocess	se	ut	på	
följande	sätt:	genom	att	förstå	textens	innebörd	kan	sångare	få	en	djupare	inblick	i	
texten	och	lättare	lägga	till	en	känsla	som	hen	associerar	till	texten.	Under	instuderingen	
är	det	viktigt	att	sångarens	uppmärksamhet	läggs	på	uppgiften	och	inte	på	andra	
aktiviteter.	Sångarens	minne	och	instudering	främjas	av	ett	ständigt	flöde	av	ledtrådar,	
vilket	exempelvis	skulle	kunna	vara	första	ordet	i	nästkommande	fras	eller	vilken	typ	av	
styrka	frasen	skall	sjungas	med.		

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
I	examensarbetet	Metoder	för	inlärningsprocesser	av	dramatiska	texter	för	teaterelever	
med	läs-	och	skrivsvårigheter	har	Röing	Hellberg	(2011)	undersökt	hur	
inlärningsprocessen	av	texter	skulle	kunna	förenklas	för	teaterelever	med	läs-	och	
skrivsvårigheter.	Att	lära	sig	en	text	utantill	kräver,	enligt	Röing	Hellberg,	både	förmåga	
att	tekniskt	kunna	avkoda	texten	och	förståelse	av	vad	det	skrivna	ordet	betyder.	
Förhoppningen	för	Röing	Hellberg	är	att	studiens	resultat	skall	kunna	appliceras	och	
vara	användbart	för	elever	med	läs	och	skrivsvårigheter.	I	studien	har	fem	
professionella	skådespelare	och	en	teaterlärare	intervjuats	för	att	erhålla	en	bild	av	vilka	
metoder	de	använder	sig	av	för	att	memorera	sina	repliker.	Tretton	olika	metoder	
identifierades	vilka	Röing	Hellberg	sedan	placerade	in	i	fem	kategorier:	metakognitiva	
metoder,	muskelminnet,	kompensatoriska	resurser,	fysisk	aktivitet	och	analytiska	
metoder.	I	analysen	förklaras	sedan	vad	dessa	innebär	och	förtydligas	varför	de	tretton	
olika	metoderna	fick	sin	plats	i	kategorin.	
	
Bina	(2010)	har	skrivit	uppsatsen	Musikmemorering,	strategier	för	memorering	och	
utantillspelets	funktion,	och	syftet	med	hennes	uppsats	är	att	genom	att	ta	del	av	
litteratur	undersöka	hur	minnet	fungerar	i	musiksammanhang.	Hon	vill	se	vilka	
memoreringsstrategier	och	metoder	som	forskningen	föreslår	och	därefter	se	dess	
användningsområden.	I	uppsatsen	nämner	hon	olika	typer	av	minnen,	till	exempel	
nämns	gehörsbaserat	minne	och	experters	minne.	Uppsatsen	innehåller	även	en	intervju	
med	en	pianist	där	hon	kommenterar	informantens	åsikter	och	den	psykologiska	
forskningen.	I	diskussionen	reflekterar	hon	över	de	olika	minnestyperna	samt	
reflekterar	över	instudering	och	memorering.	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
I	föreliggande	studie	har	jag	valt	att	använda	mig	av	det	designteoretiska	perspektivet	
som	utgångspunkt	i	denna	studie.	Med	hjälp	av	detta	perspektiv	ges	möjlighet	att	
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analysera	processen	av	minnesträning	av	sångtexter.	Perspektivet	hjälper	till	att	
beskriva	hur	människan	designar	sitt	eget	lärande,	samt	de	teckensystem	som	används.	

2.3.1	Tecken	och	teckensystem	
De	år	människan	har	existerat	på	jorden	har	hon	försökt	att	göra	sig	förstådd	genom	
olika	former	av	signaler,	skriver	Kempe	och	West	(2010).	Människan	har	varit	tvungen	
att	skapa	och	använda	sig	av	signalerna	och	genom	det	dela	upplevelser	med	varandra.	
Dessa	signaler	har	i	sin	tur	utvecklats	till	något	mycket	större,	nämligen	olika	typer	av	
symboliska	tecken	som	har	sin	innebörd	beroende	på	vilken	situation	tecknen	används	i.	
Ett	nytt	begrepp	framkommer;	teckensystem.	Systemet	ger,	enligt	Kempe	och	West,	
möjlighet	att	tolka	det	enskilda	tecknet	i	relation	till	helheten.	Att	bara	peka	framåt	
betyder	i	sin	ensamhet	ingenting	men	genom	ett	teckensystem	skulle	det	kunna	betyda	
”titta	där”	eller	”vi	går	ditåt”.		

2.3.2	Semiotiska	resurser	och	multimodlitet	
Teckensystem	har	ett	annat	samlingsnamn,	nämligen	semiotiska	resurser,	de	semiotiska	
resurserna	är	funktionella	redskap	i	människors	kommunikation	och	meningsskapande,	
skriver		Kempe	och	West	(2010).	När	människan	utvecklas,	utvecklas	även	vår	
omgivning	och	vår	kultur	vilket	i	sin	tur	bidrar	till	att	vi	istället	börjar	använda	oss	av	
sekundära	abstrakta	symboliska	system	–	exempel	på	detta	är	skriftspråk,	muntligt	tal	
och	noter.	Kempe	och	West	skriver:	”Först	kom	varningsljudet,	sedan	sången	och	sist	
den	skrivna	representationen	i	form	av	en	notbild	eller	en	analys	som	gestaltar	vissa	
aspekter	av	det	ursprungliga	ljudande	teckensystemet”	(s.	46).	Människan	kan	alltså	
med	nedtecknade	symboler	återuppleva	en	tidigare	sinnlig	erfarenhet	då	tecknet	gör	det	
möjligt	för	oss	att	associera	till	tidigare	erfarenheter.	Dock	är	det	på	så	vis	att	de	som	
inte	har	samma	erfarenheter	eller	saknar	tidigare	erfarenheter	inte	kan	få	samma	
associationer	–	eleven	och	läraren	har	till	exempel	inte	samma	associationer	i	en	
lärsituation.	
	
En	situation	innehåller	ofta	olika	former	av	teckensystem	och	kompletterar	alltid	
varandra.	Kombinerade	teckensystem	kallas	för	multimodala.	Vidare	skriver	Kempe	och	
West	(2010)	att	i	en	kommunikativ	situation	används	en	mängd	olika	semiotiska	
resurser,	vilka	tillsammans	bildar	de	ensembler	av	resurser	som	en	lärare	använder	sig	
av.	Till	exempel	bilder,	skrift,	ljud	och	tal.		

2.3.3	Meningsskapande	och	transformationsprocess	
Meningsskapande	är	ett	centralt	begrepp	inom	designteorin,	för	utan	meningsskapande	
får	inte	enskilda	tecken	någon	betydelse.	Rostvall	och	Selander	(2010)	skriver	att	ett	
exempel	på	meningsskapande	är	rytm	och	puls.	Utan	rytm	och	puls	skulle	musik	endast	
vara	ett	kaotiskt	flöde	av	toner	eller	ljud.	När	handlingar	eller	upplevelser	av	ett	
fenomen	ges	en	form	eller	struktur,	blir	de	möjligt	att	kommunicera.	Kan	inte	musikern	
läsa	noter	blir	det	svårt	för	dirigenten	att	genom	noterna	kommunicera.	Om	
teckensystemet	inte	förstås	blir	dirigentens	instruktioner	svåra	att	foga	samman	till	en	
meningsfull	helhet.	Meningsskapande	kan	också	enligt	Rostvall	och	Selander	förstås	som	
en	kreativ	handling	och	på	så	vis	omskapas	redan	befintliga	representationer.	
Representationer	består	av	tecken	som	formas	i	en	bestämd	ordning	i	en	konkret	
situation.	När	information	transformeras	skapas	representationer,	vilket	i	sin	tur	är	en	
meningsskapande	aktivitet	och	ett	uttryck	för	hur	en	individ	kan	orientera	sig	mot	och	
engagera	sig	i	världen.		
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Varje	dag	tolkar	människan	olika	ting	och	när	vi	tolkar	sker	en	transformationsprocess	
där	vi	söker	och	bearbetar	information.	För	att	göra	en	transformation	och	bilda	en	
representation	tar	människan,	enligt	Selander	och	Kress	(2010),	redan	befintliga	
representationer	och	semiotiska	resurser,	plockar	ut	de	delar	som	är	relevanta	för	
situationen	och	sammanfogar	sedan	dessa	till	en	ny	bild,	en	ny	design.	Transformation	
är	ett	sätt	att	bearbeta	information	och	omgestalta	den.	Transformationsprocessen	sker	
till	exempel	när	en	elev	ska	tolka	en	skriftlig	text	såsom	en	sångtext,	eller	när	en	lärare	
ger	ut	verbala	instruktioner.	
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3	Metodkapitel		
I	detta	kapitlet	presenteras	de	metoder	som	har	använts,	genomförandet	av	studien	
samt	hur	datamaterial	har	bearbetats	och	analyserats.	

3.1	Metodologi	
I	detta	kapitel	presenteras	valda	metoder	för	arbetet,	videoobservation	och	loggbok.	

3.1.1	Videofilmning	som	metod	
Användning	av	videofilmning	för	dokumentation	är	enligt	Bjørndal	(	2005)	ett	vanligt	
förekommande	tillvägagångssätt	och	ett	säkert	redskap	för	observationer.	Genom	att	
filma	får	observatören	chansen	att	se	tillfället	flera	gånger	och	därmed	få	en	djupare	
förståelse.	Det	gör	det	också	möjligt	att	spela	in	händelser	så	som	de	sker	utan	att	
tillfället	har	rekonstruerats	i	exempelvis	intervjuer	eller	skrifter.	Videoobservation	ger	
enligt	Sandberg	Jurström	(2009)	även	möjlighet	att	fånga	detaljer	i	stunden	som	annars	
skulle	gå	förlorade	då	information	kan	gå	om	miste	i	en	rekonstruktion.	Vidare	skriver	
Sandberg	Jurström	att	videon	kan	ge	en	möjlighet	att	observera	annars	icke	
observerbara	rörelsemönster	hos	människor	och	redskap.	
	
Videoinspelning	har	många	fördelar	och	ett	av	Bjørndals	(2005)	exempel	på	detta	är	att	
fokus	kan	bytas	mellan	visningarna.	Att	arbeta	på	detta	sätt	kan	leda	till	en	ökad	
förståelse	av	situationen	samt	att	viktiga	detaljer	blir	synliga.	Videon	kan	även	spelas	
upp	i	”slow-motion”	för	att	få	en	tydligare	bild	av	hur	objektet	arbetar.	Människan	har,	
enligt	Bjørndal,	ett	begränsat	minne	vilket	kan	bidra	till	att	information	glöms	bort	och	
gör	en	observation	ofullständig.	Genom	videoinspelning	kan	observatören	upptäcka	nya	
intressanta	ting,	så	som	byten	av	teckensystem	eller	samspel	mellan	verbal	och	
ickeverbal	kommunikation.	Några	faktorer	som	är	viktiga	för	en	observatör	att	ha	med	
sig	är:		

	
Vad	ska	observeras?	
Vilket	är	syftet	med	observationen?	
Var	ska	observationen	äga	rum?	
Hur	ska	observationen	utföras?	
I	vilken	utsträckning	eller	hur	mycket	ska	man	observera?	
Hur	ska	registreringen	av	observationen	förvaras?	(Bjørndal,	2005,	s.	141)	

	
Med	hjälp	av	dessa	faktorer	skulle	analysen	av	observationen	kunna	underlättas.		
Allt	är	dock	inte	optimalt	med	en	videoinspelning,	skriver	Bjørndal	(2005).	Ett	problem	
är	att	inspelningen	endast	kan	bli	en	representation	av	verkligheten	eftersom	metoden	
har	tekniska	begräsningar.	Även	den	som	sköter	videokameran,	operatören,	har	sin	
begränsningar.	Mycket	kan	påverka	inspelningen,	bland	annat	kan	mikrofonens	
placering	i	rummet	göra	att	ljudinspelningen	blir	annorlunda	eller	tar	upp	oönskade	
ljud.	Videoinspelning	kan	inte	heller	ta	upp	allt.	Kameran	stimulerar	endast	två	av	
människans	fem	sinnen,	hörsel	och	synen.	Därför	lyfts,	enligt	Bjørndal,	viss	data	fram	
medan	annan	data	hamnar	i	bakgrunden	eller	går	förlorad.	
	
En	annan	viktig	faktor	när	det	kommer	till	videoobservation	är	hur	den	filmade	
situationen	utspelar	sig.	Bjørndal	(2005)	nämner	att	det	finns	en	risk	att	inspelningen	
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påverkar	personen	eller	personerna	som	deltar	och	att	vissa	situationer	skulle	kunna	
tolkas	som	tillgjorda.	Det	är	inte	ovanligt	att	människor	som	filmas	förändrar	sitt	
kroppsspråk,	och	eftersom	de	medvetna	handlingarna	är	de	lättaste	att	påverka	är	det	
ofta	de	som	försvinner	när	filmkameran	startas.	
	
Materialet	som	samlas	in	genom	inspelning	behöver	transkriberas	för	att	kunna	
användas,	skriver	Bjørndal	(2005).	Med	transkription	menas	att	ett	teckensystem	
överförs	till	ett	annat	teckensystem	och	det	handlar	generellt	om	att	återge	text	som	
sagts	eller	visats	i	en	videoinspelning.	Transkription	är	dock	väldigt	tidskrävande	och	
vid	tidspress	bör	endast	de	viktigaste	sekvenserna	transkriberas.	

3.1.2	Loggbok	som	metod	
Att	skriva	loggbok	är	kanske	det	enklaste	och	minst	tidskrävande	sättet	att	använda	sig	
av	för	att	dokumentera	situationer,	menar	Bjørndal	(2005).	Att	använda	loggbok	
innebär	att	skribenten	kan	sammanställa	sina	funderingar	och	tankar	i	en	bok,	vilken	
kan	vara	strukturer	på	olika	sätt	och	därmed	vara	mer	eller	mindre	detaljrik.	Syftet	med	
loggboken	är	att	genom	skriftlig	reflektion	skapa	en	djupare	förståelse	av	något	som	
skett	och	kan	vara	en	lösning	på	ett	problem	som	tidigare	upplevts	diffust,	
energikrävande	och	omöjligt	att	lösa.	Vidare	menar	Bjørndal	att	en	loggbok	kan	skrivas	
på	en	mängd	olika	sätt,	och	att	den	kan	vara	ostrukturerad	eller	strukturerad.	En	
ostrukturerad	loggbok	skulle	kunna	ge	ett	öppet	förhållningssätt	hos	skribenten,	vilket	
skulle	kunna	innebära	att	hen	upptäcker	saker	och	ting	som	är	omedvetna	eller	som	hen	
inte	haft	tid	att	reflektera	över.	En	strukturerad	loggbok	kan	se	ut	på	olika	vis,	men	utgår	
i	huvudsak	från	olika	typer	av	teman.	Till	exempel	skulle	loggboken	kunna	ha	
beskrivning	som	ett	tema	och	tolkning	och	reflektion	som	ett	annat.	I	loggboken	beskrivs	
då	vad	som	hände,	samt	tolkning	och	reflektion	av	det	som	hände.	

3.2	Design	av	studien		
Nedan	presenteras	designen	av	studien.	

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Sångerna	jag	valt	att	arbeta	med	är	O	isis	und	Osiris	av	W.A.	Mozart,	Ah!	Un	foco	insolito	
av	G.	Donizetti	och	Fattig	bonddräng	med	text	av	Astrid	Lindgren.	Fokus	har	legat	på	att	
studera	in	sångtexterna	med	hjälp	av	tre	strategier.	Dessa	strategier	användes	från	
första	dagen	av	studien,	då	jag	började	med	strategi	nummer	ett.	Strategierna	har	jag	
inte	läst	mig	till	utan	utvecklat	själv	genom	samtal	med	mina	studiekamrater.	Vid	dessa	
samtal	har	det	diskuterats	om	hur	de	arbetar	med	instudering	av	text	samt	om	de	själva	
arbetar	med	någon	strategi.	Jag	har	även	diskuterat	med	min	sångpedagog	om	tips	på	
hur	arbetet	med	text	kan	se	ut.	Nedan	beskrivs	dessa	strategier.	
							
I	den	första	strategin	studeras	texten	in	tillsammans	med	melodin.	Genom	att	texta	och	
sjunga	melodin	hittar	jag	fraser	som	jag	kan	hänga	upp	texten	på	vilket	skulle	kunna	
hjälpa	att	komma	ihåg	texten.	Det	är	inte	ovanligt	att	sångare	lär	sig	melodier	snabbare	
än	de	lär	sig	texter,	något	som	många	gånger	är	positivt.	Fokus	kan	då	förflyttas	från	
melodin	och	istället	läggas	på	texten.	Negativt	med	denna	strategi	skulle	kunna	vara	att	
den	är	tidskrävande	då	melodin	behöver	läras	in	separat.	
	
I	den	andra	strategin	praktiseras	flera	olika	steg	där	det	första	steget	innebär	att	läsa	
texten	högt.	Därefter	läggs	en	dramatisk	känsla	till	utifrån	textens	innebörd.	Att	veta	
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textens	innebörd	är	viktigt	för	den	dramatiska	känslan.	Därefter	läses	texten	upp	i	den	
rytm	som	melodin	är	utskriven	i.	Under	det	fjärde	steget	börjar	sångaren	sjunga,	inte	på	
melodin,	utan	över	en	slumpmässigt	vald	tonhöjd	för	att	känna	på	rösten	och	känna	på	
orden	i	sin	följd.	Det	sista	steget	är	att	föra	in	sångens	melodi.	Här	får	sångaren	en	bra	
grund	och	ett	fokus	på	texten.	
	
I	den	tredje	och	sista	strategin	bortser	sångaren	från	melodin	och	fokuserar	endast	på	
texten.	Det	är	också	den	enda	strategi	då	papper	och	penna	används	som	resurs	för	
lärande.		
	
Chunking	är	ett	nyckelord	för	denna	strategi.	Sångaren	skriver	den	första	frasen	om	och	
om	igen,	tills	sångaren	kan	den.	Därefter	går	sångaren	vidare	till	nästa	fras	men	
fortsätter	även		skriva	den	första.	Med	siffror	skulle	det	kunna	beskrivas	såhär:	
1	-	1	-	1	
1	2	–	1	2	–	1	2	–	1	2	
1	2	3	–	1	2	3	–	1	2	3	–	1	2	3	
	
Siffrorna	beskriver	vilken	fras	i	texten	det	handlar	om.	

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Under	åtta	veckor	praktiserades	tre	olika	strategier	för	textinlärning.	Sammanlagt	har	
sex	tillfällen	filmats	och	det	är	vid	de	två	första	tillfällena	som	jag	praktiserade	en	ny	
strategi.	Tanken	var	att	belysa	det	allra	första	stadiet	av	varje	ny	strategi,	då	det	
förhoppningsvis	är	mycket	som	händer	då.	Min	dokumentation	i	loggboken	skedde	en	
gång	i	veckan,	vilket	resulterade	att	det	sammanlagt	blev	åtta	inlägg.	Under	veckorna	
gjordes	även	små	minnesanteckningar	i	form	av	många	mindre	meningar.	Det	kunde	
vara	en	känsla,	en	kort	mening	eller	dylikt.	Jag	valde	att	kombinera	videoinspelning	
tillsammans	med	loggboken	för	att	få	en	så	bra	bild	av	händelseförloppet	som	möjligt.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Studien	ägde	rum	på	Musikhögskolan	Ingesund	under	en	åttaveckorsperiod.	Under	
denna	period	övade	jag	cirka	30	minuter	om	dagen	i	olika	övningsrum	beroende	på	
vilket	som	var	ledigt.	Inspelningarna	är	mellan	20	till	25	minuter	långa	och	gäller	alltså	
på	de	två	första	tillfällena	som	en	ny	strategi	praktiserades.	Jag	valde	att	filma	från	olika	
vinklar	beroende	på	strategi.	Vid	ett	tillfälle	filmande	jag	till	exempel	så	att	hela	rummet	
syntes,	eftersom	jag	vandrade	omkring	i	rummet.	I	majoriteten	av	filmerna		syns	mitt	
ansikte,	men	det	finns	tillfällen	då	jag	oavsiktligt	vänder	bort	huvudet	från	kameran.			
	
Under	de	åtta	veckorna	skrev	jag	i	loggboken	kommentarer	om	vad	som	hände,	
upplevelser	och	känslor	samt	citat	av	vad	jag	själv	hade	uttalat.	Efter	en	veckas	
övningstillfälle		sammanställdes	dessa	i	min	loggbok.	Sammanlagt	blev	det	32	
övningspass,	8	loggboksinlägg	och	6	filmer.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Första	gången	jag	tittade	på	mina	videoinspelningar	letade	jag	efter	mönster	som	ofta	
upprepades.	Eftersom	jag	filmade	vid	de	två	första	tillfällena	som	jag	praktiserade	en	
strategi	fann	jag	det	intressant	att	leta	efter	mönster	som	redan	efter	andra	gången	i	
samma	strategi	hade	förändrats.	Jag	gjorde	en	generell	analys	och	gick	inte	in	på	djupet	
utan	letade	efter	mönster	som	snabbt	kunde	urskiljas.	Därefter	valde	jag	ut	de	mest	
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intressanta	upptäckter	som	jag	gjorde	utifrån	min	forskningsfråga	och	letade	efter	
resurser	som	bidrog	till	min	inlärning.		
	
Bearbetningen	av	loggboken	gjordes	på	så	sätt	att	jag	läste	igenom	den	utan	att	föra	
några	anteckningar	för	att	se	om	händelseförloppet	gick	att	följa.	Efter	det	skrevs	viktiga	
och	roliga	citat	ner.	Nästa	steg	var	att	leta	efter	resurser	och	känslor	som	både	stämde	
med	filmerna	och	som	inte	framgick	i	filmerna.	Även	här	letade	jag	efter	avsnitt	som	
kunde	hjälpa	mig	att	hitta	svar	på	min	forskningsfråga.	

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Jag	har	i	detta	arbete	valt	att	inte	involvera	fler	personer	än	mig	själv,	vilket	har	lett	till	
att	jag	inte	behövt	göra	ett	betydande	etiskt	övervägande.	Det	enda	övervägande	jag	
behövt	göra	är	vad	och	hur	mycket	jag	väljer	att	lämna	ut	av	mig	själv	i	denna	studie.	
Skulle	dock	fler	personer	vara	involverade	i	min	studie	skulle	de	vara	tvungna	att	ge	mig	
sitt	godkännande	till	att	bli	observerade	samt	förstå	vad	mitt	syfte	med	observationen	
skulle	vara,	vilket	är	något	som	betonas	av	Bjørndal	(2005).	
	
Kvale	(2014)	har	skrivit	boken	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	och	i	denna	boken	
skriver	han	om	validitet	och	reliabilitet.	Validitet	handlar	om	giltighet,	sanning,	riktighet	
och	styrkan	i	ett	yttrande.	Validitet	i	detta	arbete	handlar	om	att	den	forskning	som	har	
gjorts	är	ärligt	gjord,	speciellt	då	den	handlar	om	den	egna	processen.	I	arbetet	forskar	
jag	på	mig	själv	och	visar	min	lärandeprocess,	vilket	gör	att	samma	resultat	skulle	se	
annorlunda	ut	om	en	annan	person	skulle	utföra	samma	studie.	Reliabilitet	beskriver	
Kvale	som	tillförlitlighet,	och	detta	begrepp	behandlas	ofta	i	relation	till	frågan	om	ett	
resultat	kan	reproduceras	vid	andra	tidpunkter	och	av	andra	forskare.	Min	forskning	
grundas	i	ett	teoretiskt	perspektiv	och	tidigare	forskning,	arbetet	har	också	utförts	med	
noggrannhet.	Därför	anser	jag	att	mitt	min	studie	är	tillförlitlig	och	trovärdig.	
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	gjorts	av	min	
instuderingsprocess.	Majoriteten	av	resurserna	användes	i	alla	tre	strategierna.	De	
teman	som	presenteras	omfattar	de	resurser	som	framkommit	vid	arbetet	med	de	olika	
strategierna	för	textinlärning	samt	hur	tid	hur	tid	och	miljö	påverkar	mitt	lärande.	

4.1	Kroppen	som	resurs	för	lärande	
På	inspelningarna	kan	en	skillnad	ses	mellan	det	första	och	andra	inspelningstillfället.	
Beroende	på	hur	ny	sången	är	lutar	jag	min	överkropp	framåt.	Vid	det	första	tillfället	
sitter	jag	till	exempel	väldigt	framåtlutad	och	är	fokuserad.	Anledningen	till	varför	jag	
gjorde	det	var	att	jag	i	det	första	skedet	av	instuderingen	inte	ville	missa	några	detaljer	i	
noterna.	Redan	vid	inspelningstillfälle	nummer	två	kan	en	skillnad	ses	i	hur	min	
framåtlutade	kropp	har	rätats	upp	och	att	jag	har	fått	en	mer	rak	hållning.	Vid	detta	
tillfälle	sjöng	jag	även	kortare	fraser	ur	sången,	då	jag	både	försökte	lära	mig	sången	och	
hitta	instrumentet.	Vid	de	tillfällen	jag	är	osäker	lutar	jag	mig	återigen	framåt	för	att	se	
vad	jag	har	missat,	och	när	misstaget	är	korrigerat	återvänder	jag	till	en	upprätt	
sångställning.		
	
Det	är	få	sekunder	under	textinlärningsprocessen	som	jag	inte	använder	rösten	på	ett	
eller	annat	sätt.	Under	inspelningarna	använder	jag	mig	av	rösten	som	resurs	för	lärande	
i	en	mängd	olika	situationer.	Exempel	på	detta	är	vid	ett	av	de	första	
inspelningstillfällena	då	jag	praktiserar	den	första	strategin.	Jag	spelade	och	sjöng	
stycket	rätt	igenom,	utan	några	rytmiseringar.	Detta	gjordes	för	att	jag	skulle	få	en	idé	
om	hur	sången	lät	och	vilken	struktur	den	hade.	Därefter	gick	jag	över	till	att	arbeta	med	
rytmen.	Jag	använde	stavelser	för	att	läsa	rytmen	högt,	enligt	ett	system	som	jag	kände	
till	sedan	tidigare.	Fjärdedelar	uttalas	”ta”,	två	åttondelar	för	”tan-tan”,	trioler	uttalas	”ti-
de-li”	och	fyra	sextondelar	uttalas	”ta-ka-ta-ka”.	Detta	system	gjorde	det	enklare	att	läsa	
rytmerna	och	att	studera	in	melodins	rytm.	Detta	tillvägagångssätt	användes	främst	i	
samband	med	den	första	och	andra	strategin.	
	
I	alla	strategier	använder	rösten,	men	inte	bara	till	att	sjunga	utan	även	till	spontana	
kommentarer.	Jag	började	vara	min	egen	lärare	som	gav	kommentarer	på	vad	som	
precis	hade	hänt	och	vad	jag	själv	ansåg	om	till	exempel	frasering.	Det	var	små	
inflikningar	av	tal	som	kunde	handla	om	det	sångliga,	textliga	eller	vad	jag	ansåg	om	
kompositören	i	stunden.	En	genomgående	inflikning	var	när	jag	sjöng	fel,	då	jag	ofta	
stannade	upp	och	sa	negativa	ord	i	stil	med:	”helvete”,	”fan”,	”nope”,	”fel”.	En	kommentar	
jag	speciellt	fastnade	för	var:	”wow	Jakob…	det	där	var	ju	riktigt	dåligt…”.	Det	var	inte	
endast	negativa	kommentarer	utan	även	positiva,	och	några	exempel	på	detta	är:	
”snyggt!”,	”bra	ton”,	”jätte	baaa’”.	Många	av	replikerna	var	impulsiva	och	hjälpte	mig		att	
reflektera	över	vad	jag	kunde	göra	bättre	och	vad	som	var	bra.			
	
Under	den	andra	strategin	lästes	texten	dramatiskt	vilket	gav	impulser	till	
kroppsrörelser,	till	exempel	en	lyftning	av	handen	eller	en	förflyttning	av	hela	kroppen.	
Jag	läste	texten	dramatiskt	och	”agerade”	texten	nästan	som	om	jag	övade	in	repliker	till	
en	teater:		
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Kroppen	hjälper	mig	hitta	vad	nästa	mening	börjar	med.	Har	börjat	hänga	upp	
texten	på	dramatiken.	Viktigt	att	veta	vem	”jag”	är	i	texten	för	att	kunna	hänga	
upp	det	på	någon.	(citat	ur	loggbok,	andra	strategin,	vecka	1)	

	
Att	finna	vem	”jag”	var	i	texten	var	viktigt	att	förstå	i	de	tre	strategierna	som	jag	
praktiserade.	Var	”jag”	en	berättare	som	beskrev	en	händelse,	var	”jag”	en	person	som	
var	olyckligt	kär,	eller	kanske	avskydde	”jag”	någon	så	mycket	att	”jag”	ville	mörda	en	
viss	person.	Att	förstå	sig	på	vem	”jag”	var,	bidrog	till	att	textinlärningen	blev	mer	
effektiv.	Jag	började	även	att	hänga	upp	texten	på	dramatiken,	och	detta	resulterade	ofta	
i	att	en	”förlorad”	textrad	kom	fram	och	att	jag	kunde	fortsätta	sjunga.	Under	andra	
strategin	utkristalliserades	ett	intressant	mönster	där	jag	började	placera	mig	i	olika	
delar	av	rummet.	När	jag	kom	till	en	speciell	textrad	eller	vers	placerade	jag	mig	alltid	på	
samma	ställe	i	rummet.	Detta	skedde	omedvetet	flera	gånger	under	inspelningen	och	
alltid	vid	samma	tillfälle.	
	
Den	tredje	och	sista	strategin	var	den	enda	strategi	då	jag	avvek	från	melodin	och	
fokuserade	helt	på	sångtexten.	Under	tiden	jag	skrev	matades	texten	in	visuellt	i	mitt	
medvetande,	och	det	skrivna	ordet	på	pappret	gav	mig	även	en	bättre	struktur	på	hur	
sångtexten	var	uppbyggd.	Efter	att	jag	hade	skrivit	ordet	ett	flertal	gånger	började	det	bli	
automatiserat	och	jag	började	känna	igen	rörelsen	i	handen	och	handleden.	Jag	skulle	
vilja	likna	det	med	en	form	av	”handledsdans”,	en	koreografi	där	handen	vid	varje	
rörelse	utförde	en	liknade	rörelse	flera	gånger.	Jag	märkte	även	att	jag	började	kunna	
visualisera	texten,	och	jag	såg	den	nästan	som	ett	foto.	Om	jag	tappade	bort	mig	i	
skrivandet	kunde	jag	återvända	till	fotot.	En	observation	som	gjordes	var	att	jag	använde	
mig	av	handen	när	jag	övade	sångtexten	muntligt,	en	svepande	rörelse	infann	sig	vilken	
påminde	mycket	om	den	tidigare	nämnda	handledsdansen.	Handens	rörelse	användes	
för	att	kunna	komma	ihåg	den	textrad	jag	letade	efter.	Kroppshållning,	röst,	gestik,	
kroppsförflyttning,	inlevelse	i	texten	–	dessa	samverkade	på	olika	sätt.	

4.2	Piano	som	resurs	för	lärande	
I	de	två	första	strategierna	var	pianot	en	viktig	resurs	under	instuderingen	av	sångerna.	
Instrumentet	hjälpte	mig	att	förstå	vilken	typ	av	harmonik1	jag	arbetade	med	och	det	
stöttade	mig	vid	inlärning	av	melodier.	Pianot	hjälpte	mig	att	studera	in	melodier	och	
gjorde	att	jag	inte	behövde	söka	mig	till	andra	medier.	Med	hjälp	av	pianot	och	notbilden	
kunde	jag	utan	problem	lösa	eventuella	problem	som	kanske	skulle	ha	uppstått	utan	
dessa	resurser.	Till	en	början	användes	pianot	för	att	studera	in	melodin	på	sången	men	
övergick	sedan	till	att	fungera	som	ackompanjemang,	där	endast	ackord	spelades.	Mina	
kunskaper	på	piano	var	begränsade,	vilket	innebar	att	jag	ibland	snubblade	över	tonerna	
och	spelade	fel.	Vid	felspelning	stannade	jag	upp,	tittade	på	noterna,	sänkte	tempot	och	
sjöng	därefter	tillsammans	med	pianospelet.		
		

4.3	Textens	beståndsdelar	som	resurs	för	lärande	
Texten	som	användes	i	den	andra	strategin	hör	till	en	visa	som	finns	att	hitta	både	på	
internet	och	i	olika	sångböcker,	vilket	gjorde	det	lätt	att	skriva	ut	texten	för	sig.	Jag	
kunde	då	bortse	från	sångens	utskrivna	melodi	och	istället	lägga	allt	fokus	på	att	tolka	

																																																								
1	Harmonik	–	samlande	benämning	för	musikens	vertikala	uttryckskvaliteter	
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det	skrivna	ordet.	Detta	innebar	att	jag	kunde	bilda	mig	en	egen	uppfattning	och	
tolkning	utifrån	texten	och	inte	utifrån	melodin	eller	pianostämman.	Sångens	text	blev	
speciell	för	mig,	jag	gjorde	den	till	”min”.	I	det	första	steget	tolkades	texten	utifrån	mina	
egna	erfarenheter	vilket	ledde	till	att	det	ständigt	fanns	en	igenkänningsfaktor	och	att	
jag	visste	vilken	roll	jag	hade	i	sången.	Jag	läste	texten	högt	ett	flertal	gånger	och	kände	
mig	nöjd	med	den	tolkning	som	jag	gjorde.	Jag	la	även	in	en	dramatik	i	sångtexten	som	
om	jag	skulle	läsa	den	på	en	teater.	I	det	andra	steget	lästes	texten	med	melodins	
rytmisering	och	därför	behövde	jag	ta	fram	noterna	för	att	kunna	se	melodins	rytm.	För	
att	förebygga	en	felinstudering,	återgick	jag	till	det	system	som	beskrivits,	där	jag	
använde	mig	av	stavelser	för	att	läsa	rytmen,	till	exempel,	tan-tan,	taka-taka	och	så	
vidare.	När	jag	hade	lärt	mig	en	fras	gick	jag	vidare	till	nästa,	och	fras	för	fras	studerades	
in.	Det	blev	en	form	av	tragglande,	där	samma	sak	repeterades	flera	gånger.	I	detta	steg	
hade	jag	hjälp	av	att	jag	läst	texten	ett	flertal	gånger	i	det	förgående	steget	vilket	ledde	
till	att	jag	nu	började	memorera	texten.	I	steg	två	stod	text	och	rytm	i	fokus,	där	
sångtexten	endast	lästes.	I	det	tredje	steget	lästes	däremot	texten	på	valfri	tonhöjd	med	
syfte	att	bilda	ihop	texten	och	få	den	så	”klistrig”	som	möjligt.	På	så	sätt	blev	det	ett	
naturligt	flöde	utan	några	stora	avbrott	på	grund	av	konsonanterna.	Det	tredje	steget	
behövde	jag	inte	arbeta	med	länge	då	jag	hade	en	god	teknik	för	textbehandling	från	
tidigare	instuderingar.	Under	det	fjärde	steget	använde	jag	ett	piano	för	att	spela	
melodin.	Jag	gjorde	ett	aktivt	val	att	inte	använda	mig	av	någon	inspelning	av	den	enkla	
anledning	att	det	skulle	påverka	min	tolkning	som	jag	hade	gjort	i	ett	tidigare	skede.	Det	
var	under	detta	steg	som	säcken	knöts	ihop	och	det	blev	vacker	musik.	Strategin	var	
tidskrävande	men	gav	ett	positivt	resultat	på	sången.	
	
I	alla	strategier	användes	en	typ	av	chunking	men	i	den	tredje	strategin	blev	det	väldigt	
tydligt	att	chunking	står	i	centrum.	Jag	delade	upp	texten	i	små	delar	och	arbetade	med	
att	skriva	ner	en	liten	mängd	information	i	taget,	och	på	så	sätt	hann	jag	befästa	den	
första	textdelen	innan	jag	la	ihop	den	med	nästa	textdel.	Nedan	visas	ett	exempel	på	hur	
det	kunde	se	ut	när	jag	arbetade	med	basarian	O	Isis	und	Osiris	ur	Mozarts	Trollflöjten:	
	

1	O	isis	und	Osiris	schänket	der	Weisheit	Geist	dem	neuen	Paar	
1	O	isis	und	Osiris	schänket	der	Weisheit	Geist	dem	neuen	Paar	
1	O	isis	und	Osiris	schänket	der	Weisheit	Geist	dem	neuen	Paar	
2	Die	ihr	der	Wandr’er	Schritte	lenket		
1	O	isis	und	Osiris	schänket	der	Weisheit	Geist	dem	neuen	Paar	
2	Die	ihr	der	Wandr’er	Schritte	lenket	
	

Texten	delades	upp	i	fraser	som	kändes	naturliga	och	därefter	numrerades	de.	På	så	sätt	
skapades	även	ett	siffersystem,	”ett	lexikon”	som	jag	kunde	använda	mig	av	när	jag	stod	i	
övningsrummet.	Tappade	jag	bort	mig	och	inte	kom	ihåg	hur	nästa	textrad	började,	gav	
jag	mig	själv	en	ledtråd	i	form	av	en	siffra.	Jag	fick	alltså	något	mer	att	hänga	upp	texten	
på.	Under	den	tredje	strategin	arbetade	jag	med	texten	först,	för	att	sedan	övergå	till	att	
studera	in	melodin.	Jag	var	dock	tvungen	att	börja	om	från	början	med	strategin	och	på	
så	sätt	lära	mig	fras	för	fras,	denna	gång	med	fokus	på	melodin.	Detta	arbete	gick	relativt	
fort	då	texten	redan	var	inlärd.		

4.4	Tidpunkt	och	miljö	som	resurs	för	lärande	
Några	aspekter	som	hade	inverkan	på	om	övningen	var	effektiv	eller	ineffektiv,	var	
under	vilka	tider	på	dygnet	jag	övade,	i	vilken	miljö	jag	befann	mig,	samt	hur	jag	hade	
sovit	under	natten.	I	loggboken	skrev	jag:		
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Beroende	på	när	jag	gör	mina	pass	får	jag	olika	resultat.	Morgonpass	verkar	
hittills	funka	bäst,	med	ett	tomt	huvud.	Eftermiddagarna	vid	tre	är	helt	sämst	
och	borde	inte	praktiseras.	Direkt	efter	lunch	–	Bra”	(citat	ur	loggbok,	första	
strategin	vecka	2).		

	
Detta	ledde	till	att	jag	mer	och	mer	försökte	lägga	övningen	av	sångtexter	på	mornarna	
då	jag	kände	att	det	fungerade	som	bäst.	I	loggboken	framgår	det	även	att	övningen	ofta	
gick	bra	och	var	effektiv	när	jag	hade	ätit	och	fått	energi,	vilket	ofta	var	på	morgonen	
eller	efter	lunchen.	Vidare	kunde	det	urskiljas	att	jag	hade	en	energisvacka	vid	tre	som	
gick	över	efter	att	jag	fikat.	Efter	att	detta	blev	medvetandegjort	började	jag	ta	med	frukt,	
vatten	och	russin.	En	faktor	som	var	betydande	för	min	motivation	var	vilken	tid	på	
dygnet	jag	övade.	Som	jag	tidigare	beskrivit	fanns	det	tider	då	jag	inte	kunde	fokusera	på	
övning	och	tider	då	jag	kunde	fokusera	bra.	Vid	vissa	tider	började	jag	ifrågasätta	mig	
själv	varför	jag	var	på	skolan:	”Klockan	är	18,29…	hungrig	och	trött…	Vad	gör	jag	här?-.-”	
(citat	ur	loggbok,	första	strategin,	vecka	1).	Min	kropp	var	nästan	inställd	som	Skalmans	
mat-	och	sovklocka,	vilket	innebar	att	den	på	ett	ungefär	visste	när	den	brukade	få	mat	
och	när	den	brukade	få	vila.	Rubbades	dessa	tider	blev	jag	ofokuserad	och	trött.	Detta	
kunde	avhjälpas	med	enkla	lösningar	som	mellanmål,	samtal	med	en	studiekamrat	och	
så	vidare.	Det	blev	viktigt	att	hitta	lösningar	och	strategier	under	studien	för	att	hålla	
min	energi	uppe	för	att	på	så	vis	göra	min	övning	så	effektiv	som	möjligt.	
	
Miljön	var	också	något	som	påverkade	övningen	både	positivt	och	negativt.	Jag	hade	
turen	att	få	filma	i	lärarnas	rum	där	ljuset	var	bra,	där	det	finns	fönster,	stora	ytor	att	
öva	på,	ett	bra	instrument	samt	uppspelningsmöjligheter.	Vanligen	behöver	elever	gå	till	
övningskorridoren	där	rum	finns	att	öva	i.	Dessa	rum	kan	variera	i	kvalitet,	de	kan	vara	
små	eller	stora,	med	fönster	eller	utan	fönster,	och	dåligt	eller	bra	ljus.	För	mig	var	det	
allra	viktigast	att	det	stod	ett	användbart	instrument	i	rummet.	Det	står	alltid	ett	piano	i	
övningsrummen,	och	precis	som	rummen	i	sig,	kan	de	pianon	som	står	i	där	variera	i	
kvalitet.	Vissa	är	ospelbara	medan	andra	är	en	fröjd	att	spela	på.	Min	motivation	sjönk	
som	en	sten	de	gångerna	jag	spelade	en	oktav2	och	det	lät	horribelt,	vilket	ofta	ledde	till	
irritation	som	speglades	i	min	loggbok:	”Ostämt	piano!	Kan	ju	inte	spela	på	skiten”	(citat	
ur	loggbok,	andra	strategin,	vecka	3).	På	grund	av	ostämt	piano	fick	jag	ibland	leta	upp	
ett	nytt	rum,	och	hade	jag	tur	hittade	jag	ett	med	ett	bättre	piano,		hade	jag	otur	
hamnade	jag	i	källaren.	I	källaren	finns	ett	antal	övningsrum,	vilka	är	mindre,	har	dåligt	
ljus	och	ofta	de	sämsta	instrumenten.	Rummen	påverkade	min	motivation	på	ett	
negativt	sätt,	och	i	loggboken	skriver	jag:	”Avskyr	rummen	i	källaren.	Så	jädra	instängt,	
får	en	att	tro	att	jag	sitter	i	ett	fängelse”	(citat	ur	loggbok,	andra	strategin,	vecka	4).	Det	
går	att	tydligt	utskilja	att	miljö	och	tid	var	viktig	aspekter	för	mig	i	min	lärandeprocess.	I	
fel	miljö	började	jag	tänka	på	annat,	tog	fram	mobilen	för	att	hitta	roligare	aktiviteter	att	
göra.	Jag	kom	ifrån	det	jag	skulle	arbeta	med	från	början	och	övningen	blev	allmänt	
ineffektiv.	När	jag	hade	tillgång	till	ett	större	rum,	blev	min	övning	direkt	mer	effektiv	
och	jag	såg	allt	på	ett		mer	positivt	sätt.		
	
På	Ingesund	finns	det	ett	moment	som	kallas	för	morgonpasset,	det	är	en	lektion	som	
startar	på	morgonen	två	till	tre	gånger	i	veckan.	Där	tränar	vi	på	gehör	i	olika	former	
men	även	andra	moment	som	koordination	med	mera.	Tanken	bakom	morgonpasset	är	

																																																								
2	Inom	musiken	var	åttonde	ton	uppåt	eller	nedåt	i	en	diatonisk	skala	samt	det	intervall	som	bildas	av	två	
toner	vilkas	frekvenser	förhåller	sig	till	varandra,	Oktavintervallet	har	en	sådan	grad	av	konsonans	att	
tonerna	för	örat	nästan	helt	tycks	sammanfalla.	
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att	praktiskt	öva	på	gehöret.	Detta	moment	är	en	perfekt	start	på	dagen	och	aktiverar	
hjärnan	på	ett	mycket	positivt	vis,	och	i	loggboken	framgår	det	att	min	energi	och	
motivation	är	väldigt	god	efter	ett	sådant	pass:	”Övning	efter	morgonpass	är	gött!	
Mycket	energi	och	motivation!”	(citat	ur	loggbok,	andra	strategin,	vecka	4).	
Morgonpasset	tvingade	mig	att	kliva	upp	tidigt,	aktivera	hjärnan	på	morgonen	och	gav	
mig	energi.	Efter	morgonpasset	hade	jag	en	hög	energinivå	och	jag	arbetade	effektivt.	
Efter	varje	morgonpass	arbetade	jag	med	textinstudering.	

4.5	Sammanfattning	
De	tre	olika	strategierna	jag	har	praktiserat	skedde	med	fokus	på	hur	jag	designade	min	
lärandeprocess	och	användningen	av	olika	resurser	samt	hur	dessa	resurser	användes	i	
relation	till	strategier	för	textinlärning.	Resultatet	visar	att	de	resurser	som	användes	
kombinerades	på	många	olika	sätt.	Liknande	resurser	har	använts	i	de	tre	strategierna,	dock	
i	olika	situationer	och	kombinerade	på	olika	sätt.	Resurser	som	identifierades	var:	Kropp,	
piano,	penna,	papper,	rösten,	textens	beståndsdelar,	tidpunkt	och	miljö	samt	inlevelse.	
		
Under	den	första	strategin	spelade	jag	melodin	samtidigt	som	jag	studerade	in	texten,	jag	
använde	mig	här	av	pianot	som	resurs	för	lärande.	Jag	använde	mig	även	av	kroppen	som	
resurs	för	att	bland	annat	känna	rytm	och	puls	i	händer	och	fötter.	Rösten	blev	en	naturlig	
resurs	och	användes	både	i	form	av	självsamtal	men	också	som	ett	instrument	där	jag	talade	
texten	och	sjöng	melodin.	I	denna	strategi	talar	jag	även	om	vikten	av	att	vara	uppvärmd,	för	
att	på	så	sätt	göra	min	instuderingsprocess	så	effektiv	som	möjligt.	
	
Den	andra	strategin	utfördes	i	fyra	steg,	där	det	första	steget	endast	var	att	fokusera	på	
texten	och	dess	dramaturgiska	innehåll.	I	det	andra	steget	lästes	texten	med	den	rytm	
sången	var	skriven	i,	och	i	det	tredje	började	jag	sjunga,	dock	ej	den	utskrivna	melodin	utan	
istället	på	slumpmässiga	toner.	Först	i	det	fjärde	och	sista	steget	lades	melodin	till.	Något	
som	framgår	i	loggboken	är	vikten	av	att	hitta	”jaget”	i	en	text	för	att	på	så	vis	få	en	förståelse	
för	vem	jag	som	sångare	är.	Det	visade	sig	även	att	jag	i	instuderingsprocessen	började	
hänga	upp	texten	på	hur	jag	förde	kroppen	och	att	jag	med	hjälp	av	positioner	i	rummet	
kunde	leva	mig	in	i	texten	som	om	jag	stod	på	en	teaterscen	och	skulle	läsa	min	nästa	replik.	
	
Den	tredje	och	sista	strategin	innebar	att	jag	skrev	ned	texten	flera	gånger,	och	detta	var	den	
enda	strategi	där	penna	och	papper	användes.	Denna	strategi	var	i	huvudsak	en	strategi	där	
chunking	användes,	och	i	avsnittet	berättas	om	en	handledsdans	och	hur	den	var	ett	
hjälpmedel	för	att	komma	ihåg	nästa	textrad	i	sången.	
	
Resultatet	visar	att	sömn,	tid	på	dygnet	samt	miljö	var	viktiga	faktorer	som	hade	effekt	på	
övningen	och	koncentrationsförmågan.	Vidare	pekar	resultatet	på	vikten	av	att	vara	mätt	
och	ha	energi	för	att	kunna	arbeta.	Resultatet	visar	även	att	ett	tidigt	”morgonpass”	gav	ökad	
motivation	och	energi,	vilket	hade	en	positiv	påverkan	på	övningen	och	instuderingsarbetet.	
Något	som	framkom	var	även	hur	viktig	motivationen	var	för	att	få	energin	att	arbeta.	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	presenteras	arbetets	diskussion.	Vidare	presenteras	resultatdiskussion,	
egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	samt	idéer	om	fortsatta	forsknings–	och	
utvecklingsarbeten.	

5.1	Resultatdiskussion	
I	resultatdiskussionen	belyses	resultatet	i	relation	till	den	litteratur	som	tidigare	tagits	
upp	i	bakgrundskapitlet.	Diskussionen	är	uppdelad	i	tre	teman:	Kroppens	samverkande	
resurser,	vikten	av	struktur	samt	textförståelsens	betydelse.		

5.1.1	Kroppens	samverkande	resurser	
Någonting	som	genomsyrar	resultatet	är	användningen	av	kroppen,	hur	den	bidrar	på	
olika	sätt	för	att	främja	min	textinstudering.	Exempel	på	detta	är	hur	jag	använder	mig	
av	min	fot	för	att	hålla	en	stadig	puls,	likt	en	metronom.	Jag	använde	mig	även	av	
kroppen	när	jag	endast	läste	texten	och	kunde	med	hjälp	av	min	kropp	hitta	en	känsla	
vilket	i	sin	tur	ledde	till	att	jag	mindes	till	exempel	nästkommande	textrad.	Bergqvist	
Månsson	(2001)	skriver	om	olika	typer	av	minnen	och	ett	av	dessa	minnen	är	det	
kinestetiska	minnet.	När	jag	som	sångare	använder	mig	av	kroppen	som	resurs	skapas	
minnen	i	det	kinestetiska	minnet,	alltså	det	minnet	där	kroppen	är	aktiv,	när	den	rör	sig,	
experimenterar	och	upplever.	Endast	en	impulsiv	rörelse	med	min	arm	i	en	del	av	
sången	hjälpte	mig	att	hitta	en	viss	känsla	och	den	hjälpte	mig	även	att	hitta	texten.	
Denna	rörelse	användes	igen	när	jag	återkom	till	just	den	delen.	
	
När	jag	befann	mig	i	övningsrummet	talade	jag	med	mig	själv	mer	än	någonsin,	jag	gav	
mig	själv	feedback	och	höll	en	typ	av	kommunikation	med	mig	själv.	I	en	
undervisningssituation	hålls	ofta	en	ständig	dialog	med	instrumentläraren,	där	känslor	
och	funderingar	utbyts,	men	när	läraren	inte	finns	där,	vem	kan	jag	som	elev	tala	och	
reflektera	med	då?	Jørgensen	(2004)	beskriver	att	eleven	behöver	ta	eget	ansvar	under	
övningstiden	och	då	bli	sin	egen	lärare.	Självsamtal	blev	för	mig	naturligt	under	min	
studietid,	jag	får	nog	aldrig	så	bra	svar	som	när	jag	pratar	med	mig	själv.	Ingen	lärare	ger	
mig	den	helt	ärliga	kritik	som	jag	i	vissa	stunder	behöver,	eftersom	ingen	kan	vara	så	
brutalt	ärlig	som	jag	kan	vara	mot	mig	själv.	Jag	själv	har	inte	ett	utifrån-perspektiv	och	
har	därför	inte	samma	referensramar	som	läraren,	och	ser	därför	inte	samma	saker.	Det	
skulle	kunna	vara	så	att	det	är	optimalt	att	utveckla	en	förmåga	att	vara	sin	egen	lärare	
och	då	föra	ett	samtal	med	sig	själv.	Det	skulle	kunna	vara	så	att	jag	som	student	
utvecklas	snabbare	då	jag	ser	mig	själv	som	en	typ	av	lärare	istället	för	elev,	vilket	i	sin	
tur	skulle	kunna	leda	till	en	mer	strukturerad	och	fokuserad	övningstid.	Rösten	för	mig	
som	sångare	är	en	naturlig	resurs	för	lärande,	men	jag	använde	den	inte	bara	för	att	
sjunga	eller	för	att	engagera	mig	själv	i	ett	samtal,	utan	även	som	ett	hjälpmedel	för	att	
till	exempel	lära	mig	en	rytm.	När	jag	lärde	mig	rytmer	använde	jag	mig	av	en	mängd	
resurser:	rösten,	fotstamp,	ögon,	händer,	fingrar,	huvudgungning	och	så	vidare.	Det	är	en	
mängd	resurser	som	tillsammans	bildar	en	komplex	serie	av	rörelser.		Rostvall	och	
Selander	(2010)	menar	att	förutsättningar	för	kommunikation	skapas	då	olika	
handlingar	blir	strukturerade.	Då	jag	läser	en	rytm	med	rösten	skapar	jag	en	struktur	för	
att	lära	mig	hur	rytmen	faktiskt	låter.	Då	skapas	förutsättningar	för	kommunikation,	och	
detta	bidrar	till	skapandet	av	ny	kunskap	genom	tillgängliga	resurser.	
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Jørgensen	(2004)	skriver	om	lekfylld	övning	och	icke	lekfylld	övning	där	icke	lekfylld	
övning	skulle	kunna	vara	instudering	av	ett	partitur.	Under	en	specifik	strategi,	
nämligen	den	andra	strategin,	använde	jag	mig	av	en	lekfylld	övning	på	så	sätt	att	jag	
skapade	små	scener	och	dramatiska	rörelser	till	olika	textrader.	Det	blev	ett	lustfyllt	
övande	vilket	gjorde	att	jag	fick	mer	energi.	Det	blev	inte	en	börda	att	utöva	strategin,	
istället	blev	det	en	form	av	komisk	lättnad.	
	
Under	instuderingen	använde	jag	mig	av	olika	kombinationer	av	resurser.	När	jag	
använder	mig	av	olika	resurser	bildar	de	tillsammans	ensembler	av	resurser,	som	
kompletterade	varandra.	Kempe	och	West	(2010)	menar	att	olika	teckensystem	alltid	
kompletterar	varandra,	något	som	var	en	hjälp	för	mig	under	min	instuderingsprocess.	

5.1.2	Vikten	av	struktur	
Resultatet	visar	att	min	disciplin	kunde	variera	under	studien,	till	exempel	flög	tanken	
ibland	iväg	till	ett	annat	ställe,	mobilen	blev	ännu	mer	intressant,	andra	ting	blev	mycket	
mer	intressanta	och	min	uppmärksamhet	vändes	mot	dem	istället	för	själva	uppgiften.	
Bergqvist	Månsson	(2001)	skriver	om	uppmärksamhet,	och	menar	på	att	all	
uppmärksamhet	och	fokus	skall	läggas	på	uppgiften	istället	för	att	tänka	på	vilken	
kvällsmat	som	ska	lagas.	För	min	del	behövdes	inte	mycket	för	att	jag	skulle	byta	fokus,	
jag	tittade	snabbt	på	vad	som	hade	hänt	på	mobilen,	började	småtitta	på	andra	sånger	
och	så	vidare.	Skulle	mitt	resultat	sett	annorlunda	ut	ifall	min	disciplin	och	min	
uppmärksamhet	varit	bättre	och	kanske	rent	av	mer	strikt?	Eftersom	detta	arbete	inte	
tar	upp	någon	fråga	gällande	effektivitet	utan	handlar	om	att	försöka	medvetandegöra	
de	resurser	som	användes	för	att	bidra	till	lärandet,	tror	jag	inte	att	resultatet	hade	
påverkats.	Utifrån	arbetets	fråga	hade	sålunda	inte	resultatet	förändrats,	men	utifrån	
min	personliga	utveckling	hade	kanske	mer	disciplin	och	fokus	bidragit	till	en	ökad	
motivation,	och	därmed	en	snabbare	process	och	mer	kunskap.	
	
I	det	sista	skedet	av	övningen	fick	jag	fler	verktyg	att	arbeta	med	i	instuderingen.	Min	
övning	blev	mer	och	mer	strukturerad,	vilket	höjde	min	motivationsnivå.	Tyvärr	var	det	
endast	i	det	senare	skedet	som	verktygen	började	ge	effekt	och	jag	fick	mer	struktur.	
Jørgensen	(2004)	nämner	tre	självstudieregler;	
	

• planering	och	förberedelse	av	övning		
• utförande	av	övningen		
• observation	och	utvärdering	av	övningen	
	

Mitt	sätt	att	öva	under	studien	var	inte	planerat,	och	jag	reflekterade	heller	inte	över	vad	
jag	precis	hade	gjort	utan	istället	gick	jag	bara	in	i	övningsrummet,	plockade	upp	texten	
och	började	arbeta	med	texten	utifrån	den	valda	strategin.	Studien	följde	det	schema	jag	
hade	satt	upp	i	min	forskningsplan	och	jag	hann	med	allt	jag	ville,	men	så	här	i	efterhand	
ser	jag	att	en	god	planering	och	förberedelse	av	övningen	skulle	kunna	ha	minskat	den	
tid	som	det	tog	att	studera	in	texten.	Tankarna	förs	vidare	till	hur	studien	skulle	kunna	
ha	sett	ut	ifall	jag	hade	läst	om	övningsstrategier	och	tankar	om	självstudie	innan	jag	
började	med	studien.	Jag	tror	att	resultatet	skulle	sett	annorlunda	ut	i	den	mening	att	
min	effektivitet	troligen	skulle	öka	och	jag	skulle	kunnat	få	ännu	mer	gjort.	
Instuderingen	kanske	hade	gått	snabbare,	men	hur	väl	förankrad	blir	texten	i	en	snabb	
process?	Kanske	är	en	långsam	men	strukturerad	instudering	det	mest	optimala?	
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Selander	(2008)	beskriver	hur	vi	människor	designar	vägar	för	vårt	eget	lärande	och	i	
studien	har	jag	skapat	nya	förutsättningar	genom	kombinationer	av	olika	hjälpmedel.	

5.1.3	Textförståelsens	betydelse	
I	bakgrunden	har	jag	tagit	upp	Bergqvist	Månsson	(2001)	och	hennes	fyra	nyckelord	
som	kan	hjälpa	oss	att	minnas.	De	tre	första	nyckelorden	handlar	om	att	förstå	
innebörden,	att	associera,	att	uppmärksamma	och	slutligen	att	ge	sig	själv	ledtrådar.	
Nyckelorden	bidrog	till	att	jag	studerade	in	texterna	på	ett	mer	effektivt	sätt,	vilket	blev	
ett	hjälpmedel	för	det	fortsatta	arbetet.	Jag	arbetade	med	att	försöka	hitta	”jaget”	och	om	
att	förstå	vem	”jag”	är	i	texten,	varför	”jag”	sjunger	på	det	sätt	jag	gör.	När	jag	började	
förstå	innebörden	av	texten	och	förstod	vem	”jag”	var	kunde	jag	börja	associera	till	
händelser	jag	själv	varit	med	om.	Det	blev	alltså	lättare	att	komma	ihåg	texten	när	jag	
såg	minnesbilder	och	kunde	leva	mig	in	i	texten.	
	
Ett	viktigt	steg	för	mig	att	minnas	text	var	att	ge	mig	själv	ledtrådar.	Bergqvist	Månsson	
(2001)	nämner	som	sista	nyckelord	ledtrådar.	Vid	instudering	av	text	kan	ett	ständigt	
flöde	av	ledtrådar	göra	instuderingen	enklare	och	mer	effektiv.	Exempel	på	dessa	
ledtrådar	skulle	kunna	vara	första	ordet	i	nästkommande	textrad	eller	nästa	typ	av	
känsla.	Ledtrådarna	skulle	i	ett	senare	skede	också	kunna	vara	till	hjälp,	till	exempel	när	
texten	försvinner	vid	ett	framträdande.	Jag	använde	mig	flitigt	av	ledtrådar.	Ibland	
handlade	det	om	att	skriva	upp	första	ordet	i	en	ny	fras,	en	bokstav	eller	vad	frasen	
handlade	om.	Jag	kommer	fortsätta	arbeta	med	ledtrådar	och	förhoppningsvis	utveckla	
det	ännu	mer.		
	
En	situation	innehåller	ofta	olika	former	av	teckensystem	och	kompletterar	alltid	
varandra.	Kombinerade	teckensystem	kallas	för	multimodala.	Vidare	skriver	Kempe	och	
West	(2010)	att	i	en	kommunikativ	situation	används	en	mängd	olika	semiotiska	
resurser,	vilka	tillsammans	bildar	de	ensembler	av	resurser	som	en	lärare	använder	sig	
av,	till	exempel	bilder,	skrift,	ljud	och	tal.		

5.2	Egna	reflektioner	
Jag	har	aldrig	tidigare	reflekterat	över	sångarens	roll,	och	hur	stor	den	är.	En	sångares	
lott	är	att	förmedla	en	text,	vilket	inget	annat	instrument	har	möjligheten	att	göra.	En	
klassisk	sångare	får	ofta	göra	två	tolkningar	–	en	tolkning	av	den	verbala	texten	och	en	
tolkning	av	tonsättarens	musikaliska	tolkning	av	texten.	Är	det	någon	gång	jag	avundas	
andra	instrumentalister	och	önskar	att	jag	inte	var	en	sångare	så	är	det	när	jag	sitter	
framför	en	sång	på	sex	sidor	–		på	italienska.	Som	sångare	skall	jag	inte	bara	förmedla	
texten,	känslor	och	berättelsen	utan	jag	ska	även	sjunga	en	melodi	i	ett	visst	idiom.	
Sångare	ska	inte	bara	behärska	sitt	eget	språk,	utan	måste	även	ha	en	viss	baskunskap	
över	hur	ord	hanteras,	samt	uttal	i	en	mängd	språk,	speciellt	i	den	klassiska	världen.	För	
en	klassisk	sångare	är	det	inte	ovanligt	att	sjunga	ett	stycke	på	italienska,	och	det	ses	
nästan	som	en	självklarhet	att	ha	baskunskaper	i	flera	olika	språk.	En	sångare	måste	
alltså,	förutom	att	kunna	hantera	sitt	instrument,	också	kunna	olika	grundläggande	
kunskaper	om	uttal	och	ordhantering	i	olika	typer	av	språk.	Även	om	texten	är	på	ett	
annat	språk	skall	sångarens	tolkning	av	sången	vara	på	en	sådan	nivå	att	människor	som	
inte	förstår	italienska	ändå	kunna	höra	vad	det	är	för	typ	av	känsla	i	sången,	om	den	är	
ledsen	eller	glad.		
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Vid	instudering	måste	sångare	på	något	sätt	lära	sig	melodin	och	då	är	ofta	pianot	det	
hjälpmedel	som	sångare	väljer,	vilket	i	sin	tur	leder	till	att	sångaren	måste	ha	
baskunskaper	även	i	ett	annat	instrument	för	att	kunna	praktisera	sitt	eget	instrument.	
För	att	kort	sammanfatta	måste	alltså	sångaren	besitta	kunskaper	på	många	områden,	
vilket	ibland	glöms	bort.	Att	förstå	innebörden	av	en	klassisk	text	kan	ibland	vara	
svårare	än	att	förstå	moderna	texterna	som	till	exempel	finns	i	dagens	pop.	Då	
majoriteten	av	de	klassiska	verken	är	skrivna	i	en	annan	tid	var	det	också	en	annan	typ	
av	språk.	En	textförfattare	kunde	inte	vara	lika	rakt	på	som	det	går	att	vara	idag	utan	
behövde	använda	sig	av	metaforer.	Ett	klassiskt	exempel	skulle	kunna	vara	”att	döda	en	
svan”,	vilket	inte	alls	betyder	att	döda	en	svan	utan	handlar	om	en	orgasm.	I	den	
klassiska	världen	kan	alltså	en	textrad		betyda	något	helt	annat	än	vad	man	vid	första	
anblicken	tror.	Detta	gör	det	ännu	viktigare	att	förstå	innebörden	av	varje	ord	vid	
instudering	av	text	inom	den	klassiska	sångvärlden.	
	
En	betydelsefull	faktor	i	mitt	övande	var	huruvida	jag	hade,	eller	inte	hade	motivation	
för	att	öva.	Tyvärr	fanns	det		mycket	som	påverkade	min	motivation	negativt	och	mindre	
som	påverkade	min	motivation	positivt.	För	mig	var	motivation	som	en	extra	växel,	
motivationen	fick	mig	att	må	bra	och	att	vilja	mer,	den	gav	inget	annat	än	positiv	energi.	
I	början	av	denna	studie	var	min	syn	på	inlärning	av	text	inte	den	bästa	och	jag	har	
tidigare	inte	haft	en	bra	relation	till	textinstudering.	I	loggboken	skriver	jag:	”Då	mitt	
intresse	är	litet	för	textinlärning	är	min	motivation	låg”	(citat	ur	loggbok,	första	
strategin,	vecka	1).	Mitt	intresse	och	min	motivation	över	textinlärning	förändrades	
dock	till	det	bättre	under	studiens	gång	och	jag	började	känna	att	det	var	roligare	
	
Bergqvist	Månsson	(2001)	skriver	om	att	lust	och	självförtroende	är	en	viktig	resurs	för	
människans	arbete	med	minnet.	Jag	har	under	min	sångstudietid	intalat	mig	själv	att	jag	
var	dålig	när	det	kommer	till	instudering	av	text.	Jag	tryckte	ner	och	nedvärderade	min	
förmåga	till	instudering	av	text,	något	som	ledde	till	att	jag	skaffade	mig	själv	ett	dåligt	
självförtroende.	Schenk	(2010)	skriver	om	att	övandet	inte	får	övergå	till	rädsla,	men	
när	en	person	har	ett	dåligt	självförtroende	är	det	inte	sällsynt	att	en	känsla	av	rädsla	
infinner	sig,	vilket	jag	tror	gäller	inom	vilket	yrkesområde	vi	än	arbetar	inom.	Ska	jag	
sjunga	på	en	konsert	och	ännu	inte	studerat	in	en	text,	blir	jag	stressad	och	jag	blir	då	
rädd.	Hur	kan	jag	komma	över	något	som	dåligt	självförtroende	och	hur	kan	jag	påverka	
att	min	övning	inte	övergår	till	rädsla?	Jag	tror	att	var	och	en	som	arbetar	med	dåligt	
självförtroende	arbetar	på	olika	sätt	och	med	olika	verktyg	och	resurser.	Min	process	
började	med	att	jag	slutade	intala	mig	själv	att	jag	var	dålig	på	instudering	av	text.	Att	
sluta	trycka	ner	mig	själv	bidrog	till	att	jag		började	arbeta	med	att	förbättra	min	
inställning	till	instudering	av	text.	Jag	började	intala	mig	själv	att	jag	är	bra	på	momentet,	
kanske	bäst	i	världen.	Resultatet	har	hittills	lett	till	att	jag	ser	mer	positivt	på	instudering	
av	text	och	min	negativa	inställning	har	förbättrats	till	att	istället	se	det	som	en	positiv	
utmaning.	Om	detta	fungerar	för	någon	annan	än	mig	själv	kan	jag	inte	svara	på,	men	det	
kan	vara	ett	tips	till	någon	annan	som	arbetar	med	ett	dåligt	självförtroende.	
	
Denna	studie	började	med	att	att	jag	använde	mig	av	olika	strategier	för	instudering	av	
text.	När	jag	närmade	mig	diskussionen	började	jag	se	ett	mönster	som	visade	på	att	
mycket	av	min	oförmåga	till	textinlärning	grundade	sig	i	ett	dåligt	självförtroende.	Jag	
tror	att	många	av	de	problem	som	människan	träffar	på	handlar	om	ett	dåligt	
självförtroende	och	kanske	inser	de	inte	det	själv	utan	skyller	på	något	annat,	precis	som	
jag	gjorde.	Det	är	spännande	att	se	detta	mönster	i	efterhand	och	att	jag	faktiskt	har	
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arbetat	med	att	förbättra	mitt	självförtroende	omedvetet.	Hade	jag	haft	denna	insikt	
tidigare	finns	det	en	möjlighet	att	resultatet	i	denna	studie	skulle	se	annorlunda	ut,	eller	
inte	ens	skulle	ha	blivit	av.	

5.3	Arbetets	betydelse	
Detta	arbete	har	fått	stor	betydelse	för	mig	då	jag	fått	utforska	en	av	mina	inre	demoner	
som	hämmat	mig	i	min	tidigare	musikaliska	resa.	Jag	har	genom	denna	studie	förbättrat	
min	egen	syn	på	mitt	lärande	och	det	har	lett	till	att	jag	fått	ett	bättre	självförtroende	
över	ett	moment	som	tidigare	varit	en	Akilleshäl,	nämligen	instudering	av	text.	Det	har	
också	gett	mig	en	inblick	i	hur	jag	kan	studera	in	en	text	på	olika	sätt	beroende	på	
tidsramar,	typen	av	sång	och	så	vidare.		
	
I	mitt	framtida	yrke	som	sångpedagog	kommer	jag	säkert	stöta	på	många	elever	som	har	
svårt	med	instudering	av	text.	Instudering	av	text	är	något	alla	sångare	behöver	arbeta	
med	och	då	kan	det	vara	bra	att	jag	som	sångpedagog	har	några	strategier	på	lager.	Sen	
om	dessa	strategier	fungerar	eller	ej	kan	endast	framtiden	visa.	Jag	kommer	även	stöta	
på	elever	med	dåligt	självförtroende,	vilket	nog	är	vanligare	än	att	ha	svårigheter	vid	
instudering	av	text.	Då	jag	omedvetet	har	arbetat	med	självförtroendet	kan	jag	sätta	mig	
in	i	situationer	som	kommer	att	komma	och	på	så	sätt	vara	en	hjälp	för	framtida	elever.	
Det	är	inte	bara	elever	som	arbetar	med	dåligt	självförtroende	utan	även	lärare.	Arbetet	
med	dåligt	självförtroende	har	gett	mig	en	insikt	i	arbetet	med	–	och	processen	till	att	
skaffa	ett	bättre	självförtroende.		

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Denna	studie	är	gjord	på	mig	själv,	där	jag	praktiserade	tre	strategier	för	instudering	av	
text.	Fortsatt	forskning	skulle	kunna	vara	att	praktisera	flera	strategier	där	resultatet	
sedan	ställs	emot	varandra	för	att	se	likheter	och	skillnader.	En	annan	studie	skulle	
kunna	vara	att	studera	fler	människor	för	att	fastställa	vilka	strategier	de	använder	sig	
av	vid	instudering	av	text.	Det	skulle	vara	intressant	att	intervjua	erkända	sångare	som	
dagligen	arbetar	med	att	lära	in	text	för	att	på	så	vis	se	deras	lärandeprocess.	En	annan	
intressant	fråga	är	att	titta	på	hur	andra	instrumentgrupper	arbetar	med	inlärning	av	till	
exempel	stycken.	Finns	det	likheter	eller	är	det	helt	annorlunda?	Jag	har	i	studien	endast	
förhållit	mig	med	den	klassiska	musiken	som	baktanke,	och	hur	det	ser	ut	när	en	
sångare	som	arbetar	med	pop	lär	in	text.		
	
Jag	har	genom	studien	fått	en	tydligare	bild	av	vad	som	fungerar	bra	för	mig	i	min	
instuderingsprocess.	Jag	kommer	i	framtiden	att	reflektera	över	min	övning	och	fundera	
över	varför	det	ena	fungerar	bra	och	något	annat	fungerar	sämre.	Jag	har	fått	verktyg	
och	strukturer,	detta	genom	användandet	av	videoinspelning	och	loggbok,	som	skulle	
kunna	användas	i	mina	kommande	inlärningprocesser.	Med	dessa	verktyg	kan	min	
inlärningprocess	av	text	förbättras	och	kan	på	så	sätt	utveckla	min	förmåga	att	
memorera	en	längre	text.		
	
Jag	vill	uppmana	fler	sångare	att	göra	denna	typ	av	studie.	Textinstudering	är	en	stor	del	
av	yrket	som	sångpedagog	men	även	som	sångare	i	allmänhet.	Genom	denna	typ	av	
studie	skulle	många	personliga	åsikter	komma	fram	gällande	strategier	för	
textinstudering.	
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