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Sammanfattning	
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Hur	börjar	nästa	vers?	-	En	självstudie	i	memorering	av	sångtext	ur	ett	
hermeneutiskt	perspektiv.	
Författare:	Sandra	Paulsson	Karlsson	
Termin	och	år:		Vårterminen	2017	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Dennis	Groth	
Examinator:	Ann-Sofie	Paulander	
	
Denna	självstudies	syfte	föddes	ur	ett	antagande	om	mig	själv,	att	jag	upplever	mig	ha	
svårt	för	att	lära	mig	sångtexter	och	framföra	dessa	utantill.	Studien	behandlar	en	
djupdykning	i	min	egen	instuderingsprocess	av	sångtexter	ur	ett	hermeneutiskt	
perspektiv.	Studien	dokumenterades	genom	videoinspelning	och	loggboksskrivande,	
där	jag	studerar	in	två	sånger	utantill.	Tolkningen	av	resultatet	sammanfattas	med	fyra	
teman	utifrån	mina	forskningsfrågor:	styrkor	i	instuderingsprocessen	vilka	tolkas	vara	
förmågan	till	inlevelse	av	texten	där	jag	målar	upp	inre	bilder	och	berättelser,	och	
svagheter	i	instuderingsprocessen	vilka	tolkas	vara	övningsstrategi	och	pianospel,	samt	
en	jämförelse	mellan	att	använda	förinspelad	musik	eller	inte	där	fokus	hamnar	på	i	
vilket	syfte	förinspelad	musik	används	och	dess	konsekvenser	för	mig,	att	den	
förinspelade	versionen	används	som	en	bekräftelse	för	korrekt	uttal	av	texten.	I	
diskussionen	diskuteras	sedan	tolkningen	av	resultatet	gentemot	bakgrundslitteratur	
och	tidigare	forskning	på	området.		
	
Nyckelord:	sång,	instudering,	sångtext,	hermeneutik,	loggbok,	videoobservation	 	
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Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	How	does	the	next	verse	begin?	-	A	self-observation	study	of	memorizing	song	lyrics	
from	a	hermeneutic	perspective	
Author:	Sandra	Paulsson	Karlsson	
Semester	and	year:	Spring	term	2017		
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Dennis	Groth	
Examiner:	
	
The	purpose	of	this	self	study	was	born	out	of	an	assumption	I	have	made	of	myself,	that	
I	find	it	difficult	to	learn	song	lyrics	by	heart	and	perform	them	by	heart.	From	a	
hermeneutic	perspective	the	study	takes	a	deep	dive	into	my	learning	process	whilst	
learning	song	lyrics.	The	study	is	documented	by	video	and	logbook	writing,	where	I	
learn	two	songs	by	heart.	The	analysis	results	are	summarized	in	four	themes	based	on	
my	research	questions:	strengths	in	the	rehearsal	process,	interpreted	as	empathy	of	the	
text	where	I	create	inner	pictures	and	stories,	and	weaknesses	in	the	rehearsal	process,	
interpreted	as	practice	strategy	and	playing	the	piano,	as	well	as	a	comparison	between	
using	pre-recorded	music	or	not,	a	comparison	focusing	on	the	purpose	of	pre-recorded	
music	and	its	consequences	for	me;	consequently	that	the	pre-recorded	music	was	used	
as	a	confirmation	for	correct	pronunciation	of	the	lyrics.	The	discussion	debates	the	
interpretation	of	the	results	against	the	background	literature	and	previous	research.	
	
Keywords:	singing,	learning,	song	lyrics,	hermeneutics,	logbook,	video	observation	 	
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Förord		
Jag	vill	tacka	Emma-Terese	Tjernström	och	Emma	Vallin	för	er	hjälp	och	er	stöttning	
under	skrivtimmarna	i	biblioteket.	Era	uppmuntrande	dialoger	och	er	förmåga	att	agera	
som	”bollplank”	har	varit	väldigt	värdefull.	Tack	Erika	Persson	för	diskussion	och	
reflektioner	om	hermeneutik.	Tack	Jakob	Antonér	och	Stina	Hederstedt	då	era	
självständiga	arbeten	har	varit	till	stor	hjälp	för	mig.	Tack	Marie	Johansson	och	Lisa	
Backman	för	hjälp	med	översättningen	av	sammanfattningen.	Till	sist	vill	jag	tacka	
Dennis	Groth	för	din	hjälp	som	handledare	som	jag	har	fått	under	denna	studie.		
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1	Inledning		
I	följande	kapitel	presenteras	en	inledande	text	om	mitt	intresse	kring	den	valda	
självstudien	och	dess	problemområde.	Därefter	presenteras	problemformuleringen,	
syftet	samt	frågeställningar.				

1.1	Inledande	text			
Jag	har	så	länge	jag	kan	minnas	älskat	att	sjunga.	Under	högstadiet	började	jag	sjunga	
solo	framför	publik	och	ganska	direkt	infann	sig	ett	störningsmoment.	En	faktor	som	
fortfarande	bidrar	till	överhängande,	jobbig	nervositet	och	därmed	en	tydlig	osäkerhet,	
nämligen	att	sjunga	utantill	vilket	är	ett	ganska	stort	problem	då	det	finns	en	outtalad	
förväntan	om	att	en	sångare	ska	kunna	sjunga	utantill.	
	
Det	skulle	kunna	antas	att	memoreringsprocessen	ser	liknande	ut	för	en	instrumentalist	som	
för	en	sångare	men	en	sångare	måste	utöver	att	memorera	och	framföra	musiken	även	
minnas	en	text.	När	jag	berättar	om	min	självstudie	i	min	omgivning	på	Musikhögskolan	
Ingesund	möts	jag	av	en	vanlig	föreställning	att	det	skulle	vara	lättare	att	minnas	musiken	
utifrån	text,	vilket	inte	alls	är	min	upplevelse	i	nuläget.	Det	finns	betydligt	mer	forskning	om	
memoreringstekniker	för	instrumentalister	än	vad	det	finns	för	sångare	vilket	gör	att	det	för	
mig	känns	viktigt	att	fördjupa	mig	i	just	memoreringstekniker	för	sång.		
	
Det	är	tämligen	vanligt	att	elever	ärver	instuderingsstrategier	och	memoreringstekniker	från	
sin	lärare	och	eftersom	jag	själv	studerar	till	lärare	anser	jag	att	det	är	av	stor	vikt	att	jag	
analyserar	mitt	eget	tillvägagångssätt	för	att	kunna	föra	detta	vidare	som	förslag	till	mina	
framtida	elever.	Jag	är	nämligen	av	den	åsikten	att	utantillsång	ger	bättre	möjligheter	till	
scennärvaro,	trovärdighet	i	framförandet	samt	att	det	är	en	bekräftelse	på	att	sången	är	
ordentligt	förankrad	hos	sångaren,	än	om	textstöd	används	vid	framförandet.	Vidare	om	jag	
själv	inte	sjunger	utantill,	anser	jag	mig	inte	vara	en	god	förebild	för	mina	elever.	Jag	hoppas	
att	med	denna	självstudie	få	en	djupare	förståelse	i	min	egen	inlärningsprocess	för	att	i	nästa	
steg	kunna	utvärdera	denna	och	därefter	också	kunna	effektivisera	processen.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Jag	är	intresserad	av	att	studera	min	egen	process	vid	instudering	av	sångtexter	för	att	
kunna	se	fördelarna	och	nackdelarna	med	min	egen	instuderingsteknik.	Jag	vill	hitta	orsaken	
till	varför	jag	glömmer	texten	ibland	och	hur	jag	gör	när	”den	sätter	sig”	–	allt	för	att	kunna	
effektivisera	processen	och	bli	tryggare.	Hur	lär	jag	mig	sångtexterna	så	att	jag	kan	
framträda	utan	textstöd?	Denna	kunskap	bär	även	vikt	inför	mitt	kommande	yrke	som	
musiklärare	och	musiker.	Jag	hoppas	också	att	denna	studie	kan	komma	till	användning	för	
andra	i	deras	process	vad	gäller	arbetssätt	vid	instudering	av	sångtexter.		
	
Syftet	med	denna	självstudie	är	att	utforska	hur	jag	kan	memorera	in	sångtexter	så	att	dessa	
kan	framföras	utan	textstöd.	Forskningsfrågor	är:		
	

1. Vilka	tillvägagångssätt	används	under	instuderingsprocessen	av	sångtexter?	
2. Hur	ser	instuderingsprocessen	ut	gällande	styrkor	och	svagheter?	
3. Hur	ser	skillnaden	ut	vid	instudering	av	sångtexter	med	och	utan	stöd	av	förinspelad	

musik	med	avseende	på	framförande	utan	textstöd?	 	
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2	Bakgrund		
I	följande	kapitel	ges	först	en	områdesorientering	med	hjälp	av	några	utvalda	centrala	
begrepp	och	tidigare	forskning	inom	det	valda	området.	Sist	ges	en	beskrivning	av	det	
teoretiska	perspektivet	som	ligger	till	grund	för	denna	studie.	

2.1	Områdesorientering		
Det	finns	olika	sätt	att	beskriva	hur	vi	minns,	men	också	hur	olika	faktorer	påverkar	
detta.	Nedan	ges	beskrivningar	på	olika	typer	av	minnesfunktioner	samt	hur	de	fungerar	
eller	används.	Därefter	ges	en	kort	beskrivning	om	självförtroende,	övning	och	
utantillspel.		

2.1.1	Minnet	
Begreppet	minne	är	ett	mycket	komplicerat	begrepp	och	beskrivs	på	olika	sätt	utifrån	
fler	olika	system.	Minnen	påverkas	av	sitt	sammanhang	och	därför	bör	minnen	ses	mer	
som	berättelser		eller	beskrivningar	än	som	ren	fakta.	Minnesforskning	visar	att	de	
händelser	som	människan	minns	bäst	är	affektladdade	händelser,	särskilt	de	händelser	
som	givit	personliga	konsekvenser	–	både	positiva	och	negativa	(Havnesköld	&	Risholm	
Mothander,	2009).		
	
Här	introduceras	nu	kort	två	grundläggande	minnessystem:	det	explicita	minnet	och	det	
implicita	minnet.	Det	explicita	minnet	är	synonymt	med	det	deklarativa	minnet	och	
kännetecknas	av	att	minnena	eller	kunskaperna	medvetet	kan	plockas	fram,	det	vill	säga	
det	vi	kan	berätta	ur	minnet.	Här	lagras	faktakunskaper,	exempelvis	kan	en	tyngdlyftare	
i	tanken	komma	ihåg	och	symboliskt	föreställa	sig	hur	ett	marklyft	genomförs	samt	
namnge	rörelserna	som	utförs,	vilket	kan	liknas	vid	ett	”veta	att”-minne.	Implicit	minne	
eller	det	procedurella	minnet	är	ett	icke-symboliskt	minnessystem	som		återerinringar	
kunskaper	och	erfarenheter	genom	olika	”veta	hur”-minnen.	Veta	hur-minnen	innebär	
inlärda	beteenden	som	”sitter	i	ryggmärgen”,	det	vill	säga	beteenden	och	handlingar	som	
utförs	utan	reflektion	exempelvis	som	att	gå	i	trappor,	ta	på	sig	en	tröja	eller	på	gå	en	
ojämn	stig	(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	2009).		
	
Vidare	finns	det	fler	minnesystem	och	något	som	psykologin	länge	gjort	skillnad	mellan	
är	korttidsminnet	och	långtidsminnet.	Korttidsminnet	innebär	i	princip	den	information	
som	finns	i	människans	medvetande	i	nutid	som	till	exempel	kännedom	om	var	du	
befinner	dig	och	vad	du	håller	på	med	just	nu.	Ett	exempel	på	detta	skulle	kunna	vara	att	
du	letar	upp	ett	telefonnummer	som	du	snabbt	lär	dig,	slår	in	numret	och	sakta	
försvinner	numret	ur	ditt	minne	medan	du	väntar	på	svar.		Det	är	också	här,	i	
korttidsminnet,	minnet	förs	över	i	en	flerstegsprocess	till	långtidsminnet,	och	därför	
kallas	också	korttidsminnet	för	arbetsminnet	(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	2009).	
	
Långtidsminnet	innehåller	då	det	som	korttidsminnet	eller	arbetsminnet	sänt	vidare.	
Informationen	lagras	på	olika	ställen	och	på	olika	sätt	i	hjärnan,	vilket	innebär	att	
samma	minne	kan	finnas	lagrad	på	olika	platser	eller	i	olika	”nätverk”	i	hjärnan.	
Långtidsminnet	innehar	alltså	olika	minnesfunktioner	så	som	det	episodiska	minnet	där	
minnen	som	människan	själv	har	upplevt	lagras	och	det	semantiska	minnet	vilket	
innebär	faktakunskaper	som	kan	vara	oberoende	av	människans	egna	erfarenheter	
exempelvis	att	Berlin	är	Tysklands	huvudstad	(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	
2009).	
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Traumatiska	erfarenheter	och	hög	stress	har	inverkan	på	både	vårt	minne	och	vår	
självuppfattning.	Det	finns	två	olika	stressreaktionssystemen,	sympatiko-adreno-
medullära	systemet	(SAM)	och	hypothalamus-hypofys-binjurebarksaxeln	(HPA)	som	
båda	är	sammankopplade	med	det	självstyrande	nervsystemet.	Människan	sätts	i	
handlingsberedskap	när	denna	känner	sig	hotad	eller	utsatt	för	stress	genom	att	till	
exempel	spänna	musklerna	eller	höja	pulsen.	SAM-systemet	aktiveras	snabbast	och	
frisätter	stresshormonet	adrenalin	vilket	gör	människan	beredd	att	antingen	kämpa	
eller	fly	för	sitt	liv.	Om	belastningen	dock	pågår	en	längre	tid	tar	HPA-systemet	över	och	
frisätter	stresshormonet	kortisol	vilket	framkallar	känslor	av	svaghet	och	hjälplöshet	
vilket	även	leder	till	passivitet.	Vid	långvarig	hög	stressnivå	blir	tröskeln	för	stress	lägre	
och	en	”ond	cirkel”	kan	skapas	(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	2009).	
	
Traumatiska	händelser	tenderar	att	skapa	en	upplösning	av	det	episodiska	minnet	och	
informationen	av	minnet	lagras	då	utan	kunskap	om	varifrån	det	kommer,	ett	slags	
traumatiskt	minnessystem	där	ångest	är	den	styrande	känslan.	Även	känslor	av	skam,	
skuld	och	ilska	finns	vanligen	i	detta	system.	Det	kan	beskrivas	som	att	minnessystemet	
fungerar	som	ett	skydd	för	att	slippa	känna	den	psykiska	smärtan	som	uppstått	
(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	2009).	

2.1.2	Självförtroende,	övning	och	utantillspel		
Som	tidigare	nämnts		påverkas	vår	självuppfattning	och	därmed	vårt	självförtroende	av	
stress.	Det	är	nämligen	inget	ovanligt	att	sångare	eller	instrumentalister	drabbas	av	så	
kallade	”blackouts”	eller	likande	vid	uppspel,	vilket	kan	ha	en	stor	inverkan	på	
självförtroendet.	Schenck	(2000)	skriver	att	självtvivel	skulle	kunna	minskas	utifrån	tre	
nyckelord:	trygghet,	glädje	och	tålamod.	Positiva	erfarenheter	av	uppspel	minskar	
rädslan	för	att	misslyckas,	framgång	föder	framgång.	Det	gäller	att	skapa	en	”jag-kan-
känsla”,	vilket	bygger	upp	självförtroendet.	Sångaren	eller	instrumentalisten	behöver	
även	hitta	orsaken	till	sin	anspänning,	vilken	både	kan	vara	fysisk	och	mental,	och	
plocka	bort	denna	eller	arbeta	med	den	för	att	kunna	låta	den	inneboende	förmågan	
komma	fram.	Det	önskade	resultatet	kommer	inte	att	närmas	genom	hårdare	övning	
eller	träning	som	ett	sätt	att	komma	över	anspänningen.		
	
För	varje	gång	sångaren	övar	är	sannolikheten	större	att	hen	kommer	kunna	utföra	
samma	sak	på	samma	sätt	igen	med	en	större	säkerhetsmarginal,	mer	utrymme	för	
utryck	och	inlevelse	samt	med	bättre	kvalitet	och	med	högre	tempo.	Allt	som	repeteras,	
både	önskade	och	oönskade	beteenden,	förstärks.	Det	går	inte	att	ångra	sig	och	ta	bort	
ett	beteende,	”stigen	är	redan	upptrampad”	(Schenck,	2000	s.	171)	och	för	att	bryta	
stigen	eller	mönstret	måste	en	ny	stig	skapas.	Det	räcker,	enligt	Schenck,	att	trampa	upp	
stigen	3-4	gånger,	eftersom	det	inte	kommer	ske	någon	större	förändring	mellan	gång	4	
och	5	i	förhållande	till	skillnaden	mellan	gång	1	och	gång	2.	Det	handlar	nämligen	om	att	
orka	hålla	uppe	koncentrationen	då	kroppen	inte	klarar	av	att	upprätthålla	en	
energinivå	om	momentet	upprepas	för	många	gånger,	risken	att	lära	in	fel	ökar.	Efter	få	
upprepningar	kan	det	istället	läggas	variationer	på	det	som	övas	så	som	rytm,	karaktär	
eller	tempo.	Vidare	skriver	Schenck	att	utantillspel	är	en	stor	fördel	eftersom	”spåren”	
blir	tydligare	och	djupare,	alltså	ökad	förståelse	av	sången	samt	att	det	möjliggör	för	
förbättrat	lyssnande,	starkare	inlevelse,	friare	uttryck	och	större	säkerhet.		
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Även	Ginsborg	(2004a)	skriver	precis	som	Schenck	här	ovan	att	utantillspel	oftast	har	en	
positiv	inverkan	och	tar	upp	liknande	positiva	effekter	som	till	exempel	att	sångaren	får	
en	ökad	förståelse	för	sin	tolkning	av	sången.	När	det	gäller	utantillspel	kan	det	ibland	
verka	som	att	vissa	människor	har	ett	bättre	minne	än	andra	och	detta	kan	visserligen	
stämma	till	en	viss	gräns,	men	att	det	snarare	handlar	om	att	människor	med	bra	minne	
har	ett	effektivt	tillvägagångssätt	eller	strategi	för	memorering	och	inlärning.	Vidare	
skriver	Ginsborg	att	det	är	bättre	att	ha	en	strategi	där	det	övas	lite	och	ofta	än	att	
försöka	memorera	hela	stycket	på	en	till	två	gånger.		

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
De	allra	flesta	musiker	framför	ett	solostycke	utantill	någon	gång	under	sin	karriär.	Dock	
finns	det,	enligt	min	uppfattning,	en	outtalad	förväntan	om	att	särskilt	sångare	och	
pianister	ska	framföra	sina	stycken	utantill.	Dock	ges	det	väldigt	sällan	formell	
undervisning	i	hur	memoreringsprocessen	kan	förbättras	och	effektiviseras.	Ginsborg	
(2004	b)	ger	två	anledningar	till	detta.	Den	första	anledningen	är	att	det	råder	någon	
slags	mysteriös	eller	hemlighetsfull	stämpel	på	förmågan	att	memorera	som	har	rotat	
sig	fast	och	därmed	har	svårt	att	försvinna.	Den	andra	mer	troliga	anledningen	till	att	det	
ännu	inte	undervisas	om	memoreringsstrategier	är	att	teorin	och	praktiken	i	att	
effektivisera	utantillinlärning	inte	är	tillräckligt	känt	i	musikpedagogkretsar.		
	
Ginsborg	(2004	b)	fokuserar	på	sångarens	memoreringsstrategier	och	konstaterar	att	
det	finns	väldigt	lite	empirisk	forskning	om	memoreringsstrategier	för	sångare	i	
jämförelse	med	instrumentalister.	En	orsak	till	detta	skulle	kunna	vara	att	processen	ser	
liknande	ut	för	en	sångare	som	för	en	instrumentalist	men	det	skiljer	sig	trots	allt	vid	en	
punkt	–	en	instrumentalist	behöver	inte	utöver	själva	musiken	även	memorera	en	text.			
	
I	en	sammanfattning	av	sin	forskning	skriver	Ginsborg	(2004	b)	att	ju	skickligare	och	ju	
mer	musikalisk	kunskap	en	sångare	har	desto	bättre	är	också	förmågan	att	memorera.	Ju	
mer	kritiskt	och	strategiskt	en	sångare	tänker	kring	sin	övning	och	sin	utantillinlärning,	
ju	mer	sångaren	identifierar	problem	och	strävar	efter	tillfälliga	eller	slutgiltiga	mål,	
desto	större	är	sannolikheten	att	de	kommer	vara	mer	exakta	och	mer	noggranna	när	de	
lär	sig	musiken	och	använda	den.	Ett	rekommenderat	sätt,	enligt	författaren,	är	att	
fokusera	på	sångtexten	snarare	än	på	musiken	och	orden	separat,	detta	kan	underlätta	
inlärningen	av	texten.		
	
Antonér	(2016)	har	i	en	självobservationsstudie	undersökt	tre	olika	typer	av	strategier	
för	instudering	av	text.	Självobservationen	behandlar	olika	resurser	som	Antonér	
använde	sig	av,	det	vill	säga	verktyg	som	kroppsspråk	eller	exempelvis	ett	piano.	
Undersökningen	resulterar	i	att	det	finns	olika	faktorer	som	påverkar	effektiviteten	och	
koncentrationsförmågan	som	sömn,	tiden	på	dygnet	och	miljön	samt	huruvida	
individens	energinivå	och	mättnadskänsla	upplevs.	Antonérs	resultat	visar	också	att	
övning	på	morgonen	gav	honom	ökad	motivation	och	energi	vilket	då	även	hade	en	
positiv	inverkan	på	övningen	och	instuderingsarbetet.	I	arbetet	betonas	vikten	av	
koncentration	på	själva	uppgiften	och	därmed	också	den	egna	disciplinen	samt	
tyngdpunkten	i	att	interpretera	och	tolka	sångtexten,	vilket	blev	ett	viktigt	verktyg	för	
Antonér	(2016)	att	minnas	texten	bättre.	Att	ge	sig	själv	ledtrådar	blev	även	en	
avgörande	insikt	i	förmågan	att	memorera	sångtexter,	ledtrådar	så	som	känslan	i	nästa	
del	av	sången	eller	skriva	upp	första	ordet	i	nästa	vers.		Slutligen	konstaterar	Antonér	
(2016)	att	oförmågan	till	textinlärningen	grundade	sig	i	dåligt	självförtroende	samt	att	
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det	finns	en	mängd	olika	typer	av	kunskaper	som	en	sångare	förväntas	kunna	utöver	att	
”bara	sjunga”,	som	till	exempel	krävs	det	ofta	av	en	klassisk	sångare1	att	två	olika	
tolkningar	av	stycket	görs	–	en	tolkning	av	texten	och	en	av	tonsättarens	musikaliska	
tolkning	av	texten.	Texten	i	sig	är	ofta	gammal,	från	en	annan	epok	och	är	ofta	svårtolkad	
med	många	otydliga	metaforer.	Det	ses	även	nästan	som	en	självklarhet	av	en	klassisk	
sångare	att	hen	innehar	grundläggande	språkkunskaper	i	flera	olika	språk	gällande	uttal	
av	ord.	Trots	att	texten	är	på	ett	annat	språk	behöver	sångares	tolkning	vara	så	pass	
tydlig	att	publiken	som	inte	heller	kan	språket	ändå	får	en	viss	uppfattning	av	vad	
sången	handlar	om.	En	sångare	behöver	även	lära	sig	grundläggande	kunskaper	i	
pianospel	eller	annat	instrument	för	att	kunna	underlätta	instuderingen	av	nytt	
material.		
	
Gunnari	(2015)	genomförde	ett	likande	projekt	som	Antonér	(2016)	där	syftet	var	att	
genom	att	skriva	loggbok	få	en	inblick	i	sin	egen	konstnärliga	inlärningsprocess	och	
redovisa	en	metod	för	utantillinlärning	av	sångtexter	samt	reflektera	kring	hur	faktorn	
tid	påverkar	resultatet.	Även	Gunnari	slår	fast	att	det	är	en	god	idé	att	skapa	inre	bilder,	
föreställa	sig	själv	i	texten	eller	måla	upp	landskapet	i	sitt	eget	huvud	som	texten	
beskriver	eftersom	det	visuella	minnet	av	texten	underlättar	utantillinlärningen.	
Gunnari	fastställer	även	att	metoden	för	instudering	av	sångtexter	bygger	på	en	tydlig	
struktur	vilken	kräver	disciplin	men	är	inte	svår	att	tillämpa.	Det	krävs	vilja	och	en	
personlig	insats	samt	att	aktivera	så	många	sinnen	som	möjligt	såsom	hörsel,	syn	och	
doft	etcetera	då	”tycks	hjärnan	få	fler	krokar	att	hänga	upp	texten	på”	(Gunnari,	2015	s.	
13).	

2.3	Teoretiskt	perspektiv	
Hermeneutik	har	sitt	ursprung	i	antikens	Grekland	och	i	den	grekiska	mytologin	med	
gudarnas	budbärare	Hermes.	Hermes	var	inte	bara	budbärare	utan	han	var	även	
gudarnas	interpret	eller	tolk,	då	budskapet	från	gudarna	till	de	dödliga	ofta	var	mycket	
svåra	att	tyda.	Det	var	inte	bara	Hermes	som	kom	med	budskap,	likaså	gjorde	oraklet	
Pythia	i	Apollos	tempel,	vilka	förmedlades	på	ett	högst	otydligt	och	inte	sällan	
obegripligt	sätt	till	prästerna.	Människorna	blev	därmed	tvungna	att	försöka	tolka	
gudarnas	budskap	själva.	Orakelprästerna,	hermeios,	intog	efter	hand	en	betydelsefull	
mellanställning	mellan	olika	maktintressena	på	grund	av	sitt	tolkningsprivilegium	vilket	
även	inbjöd	till	missbruk	och	maktfullkomlighet	(Ödman,	2007).		
	
Det	grekiska	verbet	hermeneuein	översätts	ofta	med	att	tolka	men	är	betydligt	mer	
mångtydigt	än	så.	Antikens	hermeneutik	byggde	på	tecken,	tolkning,	råd	och	uppmaning.	
Förståelsen	av	gudarnas	budskap	skulle	ge	de	dödliga	människorna	ett	nytt	synsätt	på	
sin	tillvaro,	så	djupgående	att	de	skulle	välja	att	förändra	sina	liv.	Den	nutida	
hermeneutiken	behandlar	också	tecken	och	tydning,	och	budskapen	kan	vara	minst	lika	
tvetydliga	som	de	som	kom	från	antikens	gudar.	Det	gäller	att	orientera	sig	i	ett	vimmel	
av	tecken	och	för	att	kunna	avgöra	vad	som	är	väsentligt	och	vad	som	inte	är	behövs	en	
tidigare	form	av	förståelse,	förförståelse,	medan	orienteringen	sker	vilket	också	utgör	
risk	för	övertolkning	(Ödman,	2007).			
	

                                                
1	Klassisk	sångare:	en	person	som	sjunger	på	ett	traditionellt	sångsätt	inom	västerländsk	klassisk	musik,	
exempelvis	opera	och	sångsättet	har	sitt	ursprung	i	bel	canto-stilen	(italienska	för	skön	sång)	som	
uppkom	i	1600-talets	Italien	(Nordström,	1989).		
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Ordet	tolka	har	sin	rot	i	fornsvenskan	och	uppstod	i	samband	med	handelsförbindelser	
mellan	människor	då	behovet	av	översättning	av	ett	främmande	språk	uppkom.	Verbet	
tolka	har	troligtvis	alltid	betytt	just	tolka	eller	översätta	vilket	i	praktiken	innebär	att	en	
person	översätter,	förmedlar	kommunikation	och	underlättar	dialog.	Personen	eller	
tolken	förmedlar	mellan	olika	språkliga	förståelsehorisonter	med	uppgift	att	få	dessa	att	
enas	i	en	ömsesidig	förståelse	–	”en	grannlaga	hermeneutisk	arbetsuppgift”	(Ödman,	
2007	s.	23).		
	
Att	tolka	är,	som	jag	redan	varit	inne	på,	att	uttyda	tecken	och	att	ange	betydelser.	
Hermeneutik	handlar	om	att	tolka	meningen	av	det	centrala	temat,	traditionellt	i	en	text	
men	numera	också	i	handlingar.	Vår	omvärld	och	verklighet	tolkas	alltid	när	vi	
människor	inte	omedelbart	förstår	den,	när	förförståelsen	inte	räcker	till.	Tolkning	är	en	
subjektiv	akt	och	görs	alltid	utifrån	ett	visst	perspektiv.	Tolkningar	bör	grundas	på	
kunskap	och	tidigare	erfarenheter.	När	detta	sker	finns	det	en	möjlighet	till	att	upptäcka	
att	det	som	tolkas	upplevs	olika	vilket	är	en	förutsättning	för	att	tolkandet	ska	bli	
mindre	fördomsfullt	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	Ödman,	2007).		
	
Våra	vardagsting	så	som	bestick	eller	en	toalett	behöver	sällan	tolkas	i	någon	mer	
avancerad	utsträckning	eftersom	vi	av	tidigare	erfarenhet	redan	förstår	vad	det	är.	
Exempelvis	förstår	jag	vad	en	gaffel	och	en	kniv	är	för	något	och	hur	de	används.	Likaså	
gör	mina	middagsgäster	vilket	gör	att	föremålen	inte	behöver	diskuteras	om	deras	
betydelse,	det	råder	en	intersubjektiv	enighet.	Det	finns	alltså	en	utvecklad	förförståelse	
hos	människan	som	gör	att	det	inte	behövs	läggas	ner	någon	större	ansträngning	på	
tolkningsarbetet.	Detta;	sinnesintrycken,	tolkningen,	förförståelsen	och	språket	sker	i	en	
omedelbar	process	och	går	inte	urskiljas	i	faser.	Dock	krävs	det	att	samtliga	inslag	
samverkar	effektivt,	då	vid	exempelvis	trötthet	genast	ger	utslag	genom	att	vi	gör	fel	och	
då	blir	vi	medvetna	om	att	vår	verklighetsorientering	är	beroende	av	att	vi	ständigt	
tolkar	och	förstår	(Ödman,	2007).		
	
Den	hermeneutiska	cirkeln	är	ett	begrepp	som	bör	ses	som	en	bild	av	hur	tänkande,	
tolkning	och	förståelse	fungerar.	Det	skulle	kunna	förklaras	efter	Diltheys	modell	
(Ödman,	2007)	som	visserligen	är	en	utveckling	av	den	hermeneutiska	cirkeln	till	den	
existentiella	cirkeln,	där	meningen	med	livet	byggs	upp	som	en	helhet	av	de	olika	
delarnas	innebörd.	En	erfarenhet	kan	förändra	ett	liv	så	dramatiskt	att	allt	som	skett	
tidigare	upplevs	som	meningslöst	och	samtidigt	som	en	tidigare	obetydlig	händelse	kan	
få	en	helt	ny	mening	vilket	också	kan	ändra	vår	riktning	i	vår	strävan	men	även	en	ny	
förförståelse	att	utgå	ifrån	(Ödman,	2007).		
	
Kvale	och	Brinkmann	(2009)	beskriver	den	hermeneutiska	cirkeln	på	ett	likande	sätt	
som	Ödman	(2007)	gör	här	ovan,	nämligen	att	det	är	en	konstant	process	framåt	och	
bakåt	mellan	delarna	och	helheten.	Noteras	bör	att	hermeneutik	inte	är	en	metod	som	
används	stegvis	utan	en	utveckling	av	allmängiltiga	principer	som	alltid	har	funnits	
tillgängliga	i	en	lång	tradition	av	texttolkning.		
	
Cirkeln	är	kanske	inte	heller	helt	rätt	metafor	då	den	ger	en	ganska	statisk	och	sluten	
bild	av	tolknings-	och	förståelseprocessen.	Cirkeln	utvecklades	till	en	spiral	eftersom	
bilden	av	en	spiral	istället	påvisar	en	ny	riktning,	en	utveckling,	att	förståelsen	
förändras,	antingen	att	den	kommer	tillbaka	till	sin	ursprungspunkt	men	då	är	också	
kunskapen	förankrad	djupare	eller	att	det	finns	en	helt	ny	förklaring.	För	varje	gång	
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texten	läses	igenom	kommer	läsaren	fram	till	samma	sak	som	föregående	genomläsning,	
dock	mer	fördjupad	eller	så	hittas	nya	detaljer	som	påverkar	helheten.	Dock	går	det	inte	
att	helt	förkasta	cirkel-begreppet	då	den	anknyter	till	våra	språkvanor	så	som	ond	cirkel	
även	om	cirkeln	traditionellt	inom	hermeneutiken	betraktas	som	god	(Kvale	&	
Brinkmann,	2009;	Ödman,	2007).		
	
Analysarbetet	ur	ett	hermeneutiskt	perspektiv	kan	liknas	vid	ett	pussel	där	forskaren	
måste	avgöra	hur	de	olika	pusselbitarna	kan	passa	in	i	varandra	för	att	utgöra	en	
meningsfull	helhet,	det	handlar	alltså	om	att	bedöma	innebörden	i	pusselbitarna	som	
kan	besvara	frågorna.	Dock	bör	forskaren	eftersträva	en	slags	”aktiv	öppenhet”	genom	
att	reflektera	över	huruvida	förförståelsen	händelsevis	styr	bedömningen	av	innebörden	
(Nyström,	2007).		 	
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3	Metodkapitel		
I	detta	kapitel	kommer	studiens	tillvägagångssätt	att	presenteras.	Först	kommer	en	
beskrivning	av	de	valda	metoderna	och	därefter	kommer	genomförandet	av	studien	
samt	hur	den	insamlade	dokumentationen	har	bearbetats	och	analyserats.		

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder	
Jag	har	valt	att	arbeta	med	två	olika	metoder	för	att	dokumentera	och	observera	min	
instuderingsprocess.	Den	första	metoden	är	ostrukturerad	loggbok.	Att	föra	loggbok	är	
kanske	det	smidigaste	sättet	att	skriva	ned	sina	observationer	och	syftet	med	att	föra	
loggbok	är	att	genom	skriftlig	reflektion	få	en	djupare	förståelse	av	vad	som	har	skett.	
Loggboksskrivande	främjar	den	inre	dialogen	genom	att	vi	både	pratar	och	lyssnar	till	
oss	själva	(Bjørndal,	2005).		
	
Att	föra	loggbok	gör	också	att	du	kan	lära	dig	saker	om	dig	själv,	ett	sorts	
medvetandegörande	av	sig	själv	–	vad	du	kan	och	vet.	Loggboksskrivande	är	personligt	
och	därmed	finns	det	ingen	rädsla	för	att	andra	ska	läsa	och	bedöma	innehållet,	vilket	
gör	att	det	blir	lättare	att	uttrycka	känslor	och	att	vara	ärlig.	Genom	loggboksskrivande	
kan	halvt	omedvetna	vardagsföreteelser	eller	beteenden	analyseras	samt	att	det	
framtvingas	en	vardagspraxis,	en	vardagsteori	och	på	så	sätt	kan	en	förändring	
möjliggöras	(Bjørndal,	2005).		
	
Ostrukturerad	loggbok	innebär	att	den	enda	form	av	struktur	som	finns	är	att	det	skiljs	
mellan	olika	tidpunkter	och	händelser,	det	vill	säga	att	jag	har	använt	en	ny	sida	vid	
varje	övningspass	och	noterat	tillfällets	datum	och	klockslag.	Fördelen	med	denna	
metod	är	att	sinnet	behålls	relativt	öppet	för	att	upptäcka	saker	som	till	synes	görs	
omedvetet	eller	att	kunna	analysera	saker	som	inte	fått	tidsutrymme	att	analyseras	
tidigare.	Det	finns	inga	ramar	som	styr	för	vad	som	antecknas	och	vad	som	inte	
antecknas.	Nackdelen	med	ostrukturerad	loggbok	är	att	den	i	efterhand	är	krävande	att	
läsa	och	analysera.	Det	är	lätt	hänt	att	nästan	drunkna	i	ett	hav	av	reflektioner	och	
beskrivningar	och	det	kräver	mycket	tid	och	energi	för	att	kunna	synliggöra	de	skrivna	
mönster	som	eftersöks	(Bjørndal,	2005).		
	
För	att	få	syn	på	vad	jag	inte	är	medveten	om	att	jag	gör	har	jag	valt	att	komplettera	
loggboksskrivandet	med	videoobservation.	De	två	huvudsakliga	fördelarna	med	
videoinspelning	är	just	att	det	går	att	få	syn	på	okända	detaljer	samt	att	dessa	dessutom	
kan	bevaras	för	all	framtid.	Varje	gång	videon	spelas	upp	går	det	att	få	syn	på	nya	saker	
och	det	går	dessutom	att	påverka	uppspelningshastighet	om	så	önskas.	
Videoinspelningen	främjar	reflektion	över	våra	handlingar	och	beteenden	samt	att	det	
är	ett	effektivt	hjälpmedel	när	det	gäller	självkännedom	eftersom	det	skapas	en	spegling	
av	sig	själv	–	individen	som	är	filmad	blir	konfronterad	med	sig	själv	(Bjørndal,	2005).			
	
Videoinspelning	är	dock	aldrig	en	kopia	av	verkligheten	eftersom	den	bara	visar	en	del	
av	helheten	då	både	operatören	(den	som	sköter	filmkameran)	och	tekniken	innehar	
begräsningar	som	påverkar	resultatet.	Kamerans	placering	i	rummet	har	en	avgörande	
betydelse	för	vad	som	registreras	samt	att	tre	av	våra	fem	sinnen	utesluts	–	lukt,	känsel	
och	smak.	Dessutom	behöver	den	som	blir	filmad	ställa	sig	frågan	huruvida	hens	
beteendet	ändras	eller	inte	utifrån	medvetandet	av	att	bli	filmad	(Bjørndal,	2005).	
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3.2	Design	av	studien		
Följande	avsnitt	behandlar	val	av	projekt	och	dokumenterade	situationer.	Det	tar	även	
upp	genomförandet	av	det	valda	projektet,	hur	bearbetningen	och	analysen	av	
dokumentationen	utförts	och	slutligen	nämns	estiska	överväganden	och	studiens	
tillförlitlighet	och	giltighet.		

3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	
Jag	har	valt	att	studera	och	dokumentera	den	process	som	uppstår	när	jag	studerar	in	
två	för	mig	helt	nya	och	okända	sånger	tills	att	jag	kan	framföra	dem	utantill.	Jag	bad	min	
sångpedagog	om	hjälp	att	välja	ut	två	romanssånger2	som	låg	relativt	nära	varandra	
gällande	sångens	längd	och	svårighetsgrad	samt	att	den	ena	skulle	vara	på	svenska	och	
den	andra	på	ett	annat	språk.	Jag	fick	flera	olika	förslag	på	sånger	och	valde	utifrån	en	
lista	med	flera	titlar.	Jag	valde	därefter	ur	W.	Stenhammars	Fem	visor	till	text	av	J.	L.	
Runeberg	no.2,	Dottern	sade	och	ur	J.	Brahms	Op.107	Fünf	Lieder	no.5,	Mädchenlied.		
	
Dottern	sade	av	Stenhammar	var	den	sång	som	jag	började	att	studera	in,	vilket	gjordes	
med	stöd	av	noter	och	ett	piano.	När	den	sedan	var	nästan	helt	färdiginstuderad	började	
jag	öva	på	Mädchenlied	av	Brahms	vilket	också	gjordes	med	stöd	av	noter	och	ett	piano	
men	även	med	stöd	av	en	inspelad	version	av	stycket,	vilken	hämtades	via	den	
internetbaserade	musiktjänsten	Spotify.	Jag	valde	att	använda	mig	av	en	inspelad	
version	av	sången	för	att	ha	som	stöd	för	språkets	och	uttalets	skull	då	Mädchenlied	av	
Brahms	är	en	lied,	en	tysk	romanssång	och	dess	text	är	alltså	skriven	på	tyska.	Vid	varje	
tillfälle	i	slutet	av	instuderingsprocessen,	innan	framförandet	för	publik,	repeterades	
även	båda	sångerna	med	pianist.	Det	var	också	vid	detta	tillfälle,	när	jag	studerade	in	
Dottern	sade	av	Stenhammar,	som	jag	för	första	gång	hörde	det	stycket	i	sin	helhet,	då	
jag	inte	har	lyssnat	på	en	inspelad	version	av	denna	sång	och	alltså	inte	heller	hört	
pianoackompanjemanget	då	mina	kunskaper	i	pianospel	är	alldeles	för	små	för	att	klara	
av	att	spela	det	själv.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer.	
Studien	genomfördes	huvudsakligen	på	Musikhögskolan	Ingesund	men	även	i	mitt	eget	
hem	under	höstterminen	2016.	Jag	övade	under	dagtid	och	under	alla	övningspass	
övade	jag	ensam.	Det	var	först	i	slutet	av	instuderingsprocessen,	när	jag	började	känna	
mig	redo	att	framföra	sångerna	för	publik,	som	jag	involverade	någon	annan.	Först	en	
ackompanjatör	som	jag	repeterade	båda	sångerna	vid	varsitt	tillfälle	med,	och	slutligen	
framförde	jag	sångerna	på	en	lektion	kallad	”Sång	gemensam	lektion”	för	en	mindre	
publik	bestående	av	sju	personer.	En	av	dessa	var	min	lärare	och	resterande	var	
studenter	vid	Musikhögskolan	Ingesund.	Jag	framförde	Dottern	sade	av	Stenhammar	på	
Musikhögskolan	Ingesund	i	”Lilla	Konsertsalen”	och	Mädchenlied	av	Brahms	i	”Stora	
konsertsalen”.	Jag	hade	alltid	med	mig	min	loggbok	var	jag	än	gick	så	när	tid	i	schemat	
fanns	och	”andan	föll	på”	gick	jag	in	i	ett	övningsrum	och	övade,		på	så	vis	kunde	jag	
alltid	vara	redo	att	skriva	ned	mina	tankar	efter	varje	övningspass.	Jag	valde	även	att	
göra	tre	videoinspelningar	per	sång	-	första	övningspasset	,	i	ungefär	mitten	av	

                                                
2	Romans	är	en	sångform	som	var	populär	under	1400-	och	1500-	talen.	Det	spred	sig	vidare	under	1700-
talet	till	Frankrike	och	Tyskland	som	använde	romans	som	benämning	för	tonsatta	kärleksdikter.	Under	
1800-talet	i	Sverige	började	benämningen	romans	eller	lied	som	betyder	sång	eller	visa	på	tyska,	att	
användas	för	solosång	med	pianoackompanjemang	skrivna	av	bland	annat	Brahms,	Schubert	och	
Schuman	(Nationalencyklopedin,	2017).	
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instuderingsprocessen,	det	vill	säga	när	jag	upplevde	att	jag	nästan	kunde	sången	
utantill	samt	vid	framförandena	för	publiken.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Totalt	dokumenterades	15	”riktiga”	övningspass,	2	repetitionstillfällen	med	
ackompanjatör	och	2	framföranden.	Allt	detta	skedde	under	sammanlagt	4	veckor.	De	
övningspass	som	då	inte	var	”riktiga”	övningspass	enligt	min	mening	men	som	ändå	
ägde	rum,	var	de	tillfällen	då	jag	repeterade	texten	och	musiken	tyst	för	mig	själv	inom	
mig	vid	exempelvis	kön	till	kassan	på	Ica	eller	på	tåget.	Vissa	av	de	övningspass	som	jag	
menar	inte	är	”riktiga”	dokumenterades	dock	också	i	loggboken.		
	
Jag	övade	ungefär	20-30	minuter	per	så	kallat	”riktigt”	övningspass	och	under	dessa	
förde	jag	loggbok.	Varje	loggbokssida	innehöll	alltid	datum	och	sångtitel	för	att	
underlätta	för	den	kommande	bearbetningen	och	analysen.	Jag	skrev	ned	allt	som	jag	
upplevde	som	relevant	för	studien	för	att	viktiga	små	detaljer	inte	skulle	gå	förlorade.	
Loggbok	fördes	även	efter	framförandet	inför	publik,	för	att	få	med	ett	så	bra	underlag	
som	möjligt	för	min	analys.	Som	komplement	till	loggboken	användes	videoinspelning	
för	att	kunna	få	syn	på	sådant	jag	inte	medvetet	uppmärksammade	under	övningen.		
	
Jag	valde	som	sagt	att	dokumentera	hela	övningspass	md	hjälp	av	videoinspelning,	3	
tillfällen	per	sång;	det	första	övningspasset,	ungefär	i	mitten	av	processen	samt	när	jag	
framförde	de	sångerna	för	publik.	Av	de	sammanlagt	6	tillfällen	som	filmades	per	sång	
stod	hela	jag,	med	mitt	ansikte	och	min	kropp	samt	hjälpmedlet	pianot	i	centrum	av	
bilden	utom	vid	ett	tillfälle	då	kameran	inte	satt	fast	ordentligt	i	stativet	vilket	orsakade	
att	den	vinklades	ned	en	aning	och	mitt	huvud	hamnade	utanför	bild.		
	
Under	instuderingsprocessen	av	den	andra	sången;	Mädchenlied	av	Brahms,	användes	
även	videoinspelning	som	kontroll	av	korrekt	återgiven	sångtext,	det	vill	säga	jag	
filmade	när	jag	sjöng	sången	utantill	och	tittade	på	filmen	efteråt	för	att	kunna	
kontrollera	huruvida	jag	sjöng	rätt	eller	fel	text.	Anledningen	till	endast	tre	
videoinspelningar	per	sång	var	att	jag	inte	planerade	in	övningspassen	i	ett	schema,	utan	
de	skedde	lite	sporadiskt	i	mån	av	tid	och	jag	hade	därför	inte	alltid	tillgång	till	att	filma	
alla	arbetspass.	Jag	anser	även	att	det	är	lättare	att	se	en	progression	och	större	
skillnader	om	det	får	gå	ett	tag	emellan	videoinspelningarna.	

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Jag	började	med	att	renskriva	min	loggbok	i	ett	Word-dokument	och	därefter	började	jag	
att	transkribera	videofilmerna	genom	att	skriva	ned	händelseförloppet	i	stora	drag.	
Utifrån	mina	frågeställningar	försökte	jag	sedan	söka	efter	handlingar	och	nerskrivet	
material	som	sedan	kunde	sammanställas	till	ett	resultat.	Jag	läste	igenom	min	loggbok	
och	såg	på	filmerna	och	noterade	vad	jag	upptäckte	med	ambitionen	att	hela	tiden	
behålla	en	aktiv	öppenhet	vilket	visserligen	är	ganska	utmanade	för	förförståelsen	som	
vill	styra	läsningen	och	genomgången	av	insamlad	data	till	att	hitta	svar	på	mina	
forskningsfrågor	vilket	riskerar	att	andra	viktiga	detaljer	kan	missas.	Jag	sökte	efter	
styrkor	och	svagheter	i	min	instuderingsprocess,	vad	gör	jag	och	hur	gör	jag	det,	
därefter	försökte	jag	se	skillnaden	mellan	att	arbeta	med	förinspelad	musik	som	stöd	
respektive	utan.	När	jag	slutligen	inte	längre	kunde	läsa	nya	detaljer,	eller	se	och	höra	
något	nytt	tolkade	jag	att	den	insamlade	informationen	i	min	nuvarande	
kunskapssituation	som	mättad.			
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3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
”Ta	i	akt”	inleder	Bjørndal	(2005	s.138)	sitt	sista	kapitel	i	boken	Det	värderande	ögat	
som	innebär	att	respekt	ska	visas	för	de	människor	som	blir	betraktade	och	bör	vara	en	
slags	ledstjärna	i	varje	observationsarbete.	Men	att	”ta	i	akt”	är	inte	heller	
oproblematiskt	och	då	kan	begreppet	etik	vara	mer	aktuellt.	Etik	kopplas	vanligen	ihop	
med	frågor	gällande	livet,	lidande	och	död	men	är	även	aktuellt	för	mindre	
frågeställningar	i	vardagen.	Begreppet	etik	härstammar	från	grekiskans	ethos	och	
betyder	”sedvana,	sätt	att	handla,	moralisk	inställning	och	karaktär”	(Bjørndal,	2005,	s.	
138).		
	
Eftersom	detta	är	en	självstudie	är	det	bara	jag	personligen	som	har	observerats	och	
därför	behövs	det	inte	göras	några	större	etiska	överväganden.	Det	jag	har	behövt	ta	
ställning	till	är	hur	mycket	och	vad	om	mig	själv	som	jag	väljer	att	lämna	ut,	var	gränsen	
går	i	förhållandet	till	syftet	med	studien	och	observationen.	Om	jag	hade	valt	att	
involvera	andra	i	denna	studie,	hade	jag	varit	tvungen	att	meddela	de	berörda	att	
observationen	kommer	förmedlas	i	textform	och	presentationen	av	observationen	bör	
då	också	ske	så	anonymt	som	möjligt	(Bjørndal,	2005).		
	
Kvale	och	Brinkmann	(2009)	skriver	om	reflexiv	objektivitet,	innebärande	att	forskaren	
reflekterar	över	sitt	eget	bidrag	till	framställningen	av	kunskap.	Objektivitet	betyder	i	
detta	sammanhang	en	strävan	efter	att	vara	objektiv	i	förhållande	till	sin	subjektivitet,	
att	det	bara	går	att	göra	välgrundade	bedömanden	med	utgångspunkt	i	de	fördomar	som	
gör	det	möjligt	att	förstå	något.	Den	som	forskar	behöver	försöka	få	insikt	i	sina	
ofrånkomliga	fördomar	och	förändra	dessa	så	snart	resultatet	av	forskningen	kräver	
detta.	Forskaren	behöver	eftersträva	en	känslighet	gällande	sina	fördomar,	sin	
subjektivitet	vilket	då	är	detsamma	som	reflexiv	objektivitet.		
	
Ambitionen	med	denna	studie	har	varit	att	göra	en	ärlig	och	noggrann	studie	av	min	
inlärningsprocess.	Studien	fokuserar	på	en	analys	av	min	egen	instuderingsprocess	och	
därför	är	resultatet	knutet	till	den	unika	processen	och	därmed	inte	generellt	överförbar	
till	liknande	instuderingsprocesser.	Självstudien	lutar	sig	mot	hermeneutik	som	
teoretiskt	perspektiv	samt	mot	tidigare	forskning	och	jag	anser	att	min	självstudie	är	
tillförlitlig	och	trovärdig	därför	att	den	har	genomförts	med	en	noggrannhet	och	utifrån	
min	bästa	förmåga	med	en	medvetenhet	om	att	det	inte	finns	ett	exakt	svar,	en	regelrätt	
förklaring	till	mina	forskningsfrågor	då	det	är	svårt	att	få	syn	på	mönster	eller	
strukturer	som	är	mer	eller	mindre	dolda	för	mitt	otränade	öga.	Det	krävs	många	års	
erfarenhet	för	att	utveckla	förmågan	att	se	de	dolda	strukturerna	eller	mönster	och	föra	
dem	fram	i	ljuset	och	det	går	kanske	inte	att	göra	utan	ett	kreativt	tolkningsarbete.	 	
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4	Resultat	
I	följande	kapitel	presenteras	tolkningen	av	den	analys	som	gjorts	av	det	insamlade	
materialet.	De	teman	som	presenteras	är	först	en	redogörelse	för	hur	jag	har	gått	till	
väga	när	jag	studerat	in	sångerna.	Därefter	ges	en	beskrivning	av	de	styrkor	och	
svagheter	som	jag	tolkat	ur	analysen	av	instuderingsprocessen	och	därefter	kommer	ett	
tema	kallat	förinspelad	musik	eller	ej.	Slutligen	presenteras	en	sammanfattning	av	
resultatet	med	utgångspunkt	i	forskningsfrågorna.		

4.1	Redogörelse	av	tillvägagångssätt	
Bland	det	första	som	jag	oftast	gör	när	jag	får	nya	noter	i	handen	är	att	jag	inleder	med	
att	söka	efter	bakgrundsfakta	om	sången	-	vem	har	skrivit	musiken	och	när,	vem	har	
skrivit	texten	eller	dikten	och	när,	och	så	vidare.	Därefter	sammanställs	en	
”bakgrundsinformation”	av	sången	vilken	skrivs	ner	i	noterna.	Detta	gjordes	även	vid	
instudering	av	denna	självstudies	två	sånger	–	Dottern	sade	av	Stenhammar	och	
Mädchenlied	av	Brahms.		
	
Efter	att	efterforskningarna	om	den	första	sången,	Dottern	sade	av	Stenhammar,	gjorts	
inleder	jag	instuderingen	genom	att	arbeta	”fras	för	fras”,	det	vill	säga	att	jag	sjunger	en	
”mening”	och	upprepar	denna	2-3	gånger	innan	jag	går	vidare	till	nästa	mening	eller	
fras.	Denna	gång	sjöng	jag	både	texten	på	tonhöjd	samtidigt	som	jag	spelar	melodin	på	
pianot.	Detta	misslyckades	då	det	blev	för	många	moment	på	en	gång:	”Fras	för	fras	–	
melodi	och	text	samtidigt.	Gav	upp.	”,	(loggboksanteckning	17/10-2016)	vilket	mynnade	
ut	i	att	jag	istället	spelade	igenom	hela	melodin	på	pianot	och	läste	sedan	texten	tyst	
inom	mig.	Jag	prövade	därefter	igen	att	sjunga	melodin	och	texten	fras	för	fras	med	
pianot	som	stöd	vilket	då	gick	bättre.	Jag	sjöng	igenom	hela	sången	med	avbrott	och	
upprepningar,	två	gånger.	Efter	detta	påbörjades	interpretationsprocessen,	det	vill	säga	
att	jag	försökte	tolka	textens	innebörd	och	sökte	efter	olika	berättarroller	i	sången	samt	
att	jag	funderarde	kring	hur	jag	avsåg	att	uttrycka	och	gestalta	detta.	Jag	tog	inte	hänsyn	
till	några	utskrivna	nyanser	utan	fokuserade	enbart	på	melodi,	rytm	och	text.	Jag	skrev	
även	ut	en	ackordsanalys	av	hela	stycket.		
	
Efter	något	ytterligare	övningspass	funderar	jag	återigen	på	det	här	med	textens	
handling	och	de	tydliga	rollerna	som	finns	i	sången	och	påbörjar	ett	skapande	av	dessa	
och	återskapar	bilden	av	noterna	i	huvudet.	Jag	skapar	rollerna	av	en	ung	flicka	och	
hennes	moder	samt	en	berättare:	
	

Det	handlar	ungefär	om	att	en	flicka	ber	om	lov	från	sin	moder	att	få	gifta	sig	
under	hösten,	modern	vill	att	bröllopet	istället	ska	ske	till	våren		och	
argumenterar	med	att	fåglarna	också	bygger	bo	om	våren	vilket	flickan	tycker	
är	ett	dåligt	argument	och	avslutar	med	att	utbrista	att	alla	årstider	passar	för	
den	som	älskar	alla	årstider.	(loggboksanteckning	19/10-2016)	

	
Vid	detta	skeende	lär	jag	också	in	sångens	olika	nyanser	eftersom	de	påverkar	rollernas	
funktion.	Därefter	sker	mängdträning	det	vill	säga	att	jag	sjunger	sången	om	och	om	
igen,	vid	flera	tillfällen,	under	flera	dagar,	dock	med	vissa	övningsvariationer	genom	att	
jag	ibland	spelar	med	på	pianot	i	melodin	för	kontroll	av	korrekt	tonhöjd	och	rytm,	
ibland	spelas	den	skrivna	basstämman	för	övning	av	intonation	och	ibland	bara	en	
startton.	De	fraser	som	inte	blir	rätt	efter	upprepade	försök	går	jag	igenom	noggrannare,	
genom	att	plocka	bort	moment	och	fokusera	på	själva	problemet.	Exempelvis	hade	jag	
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problem	med	rytmen	på	något	ställe	och	valde	då	att	läsa	texten	rytmiskt	samtidigt	som	
jag	klappade	pulsen.		
	
När	sången	repeterats	tillräckligt	många	gånger:	”Sjöng	igenom	dottern	sade	a	cappella.	
Gick	felfritt”	(loggboksanteckning	31/10-2016),	stämdes	träff	med	ackompanjatör.	När	
jag	träffar	ackompanjatören	och	repeterar	Dottern	sade	av	Stenhammar	är	det	första	
gången	som	jag	hör	ackompanjemanget	till	sången	i	sin	helhet.			
	
Den	andra	sången	Mädchenlied	av	Brahms	instuderingsprocess	startades	också	med	att	
en	sammanställning	av	den	eftersökta	bakgrundsinformationen.		Jag	gjorde	även	en	
översiktlig	översättning	av	texten	genom	att	söka	fram	en	engelsk	översättning	på	
internet	då	sångtexten	skriven	på	tyska.	Därefter	lär	jag	denna	gång	först	känna	
melodin,	genom	att	spela	igenom	melodin	på	pianot	och	därefter	nynnar	(sjunger	utan	
ord)	jag	med	i	pianospelet.	När	jag	upprepat	detta	ett	antal	gånger	går	jag	väldigt	ytligt	
igenom	vad	som	händer	teoretiskt	i	musiken,	skriver	ut	enstaka	ackord	och	därefter	
sjunger	jag	med	i	texten.	Här	stötte	jag	också	på	ett	problem	då	mina	kunskaper	i	tyska	
är	bristfälliga	och	det	skapades	en	osäkerhet	i	huruvida	uttalet	av	orden	är	korrekt	eller	
inte.	Jag	tog	därför	till	hjälp	en	inspelad	version	av	Elly	Ameling	som	jag	hittade	via	den	
internetbaserade	musiktjänsten	Spotify.	Jag	lyssnade	på	inspelningen	två	gånger	och	
noterade	i	noterna	där	jag	varit	osäker	på	uttal.	När	uttalet	inte	längre	är	en	så	stor	
osäkerhet	går	jag	igenom	översättningen	igen	och	bygger	upp	min	historia	med	inre	
bilder	efter	min	tolkning	av	sången.	Därefter	sker	mängdträning	precis	som	med	den	
första	sången	med	samma	övningsvariationer	samt	att	när	jag	slutligen	upplever	att	jag	
kan	framföra	Mädchenlied	av	Brahms	utan	textstöd	stämmer	jag	träff	med	
ackompanjatören	och	repeterar	sången.	
	
När	jag	redovisade	sång	nummer	ett,	Dottern	sade	av	Stenhammar	blev	jag	
uppmärksammad	på,	av	publiken	som	hade	tillgång	till	noterna,	att	jag	sjöng	fel.	Jag	själv	
märkte	det	inte.	Textraden	lyder:	”dottern	sade	till	sin	gamla	moder,	får	ej	nu	i	höst	mitt	
bröllop	firas”	och	jag	sjöng	”dottern	sade	till	sin	gamla	moder,	får	jag	nu	i	höst	mitt	
bröllop	firas”.	Sång	nummer	två,	Mädchenlied	av	Brahms	redovisades	felfritt.	Båda	
redovisningarna	skedde	för	en	mindre	publik	bestående	av	sex	personer	och	samma	
ackompanjatör	användes.		

4.2	Styrkor	i	instuderingsprocessen	
Som	jag	nämnde	här	ovan	inleder	jag	oftast	med	att	göra	en	sammanställning	av	
bakgrundinformationen	av	den	valda	sången,	vilket	görs	för	att	skapa	en	förståelse	av	
sången	som	är	en	viktig	förutsättning	för	att	jag	ska	kunna	göra	en	interpretation	eller	
tolkning	av	sången.	Det	är	nämligen	sällan	en	sång	är	helt	fristående,	utan	vanligast	
ingår	sången	i	någon	cykel	eller	är	uttagen	ur	en	opera	vilket	gör	att	
bakgrundskunskaper	om	den	aktuella	sången	är	av	stor	vikt	för	att	förstå	sången	utifrån	
sitt	sammanhang.	Detta,	att	sammanställa	bakgrundsinformation	och	utifrån	denna	
skapa	en	historia	och	”se”	denna	inom	mig		tolkar	jag	har	en	positiv	inverkan	på	min	
förmåga	att	lära	mig	sångtexter	utantill.	Förmågan	att	leva	sig	in	i	den	skapade	historien	
eller	berättelsen	tolkas	också	vara	en	styrka	i	min	instuderingsprocessen	gällande	
memorering	av	sångtexter:	”målar	upp	bilder	av	specifika	ord	som	hochzeitsgeläut	–	
bröllopsklockor	som	klingar/	singen	Mädchen	–	sjungande	flickor”	(loggboksanteckning	
7/11-2016).	Jag	fantiserar	ihop	en	egen	värld	utifrån	texten	och	förknippar	den	med	ett	
känslouttryck	vilket	beskrivs	enligt	följande:		
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Jag	tänker	att	jag	är	i	stugan	med	flickorna	som	spinner	och	att	de	tramsande	
pojkarna	är	där,	kvällstid.	Hjulen,	på	spinn-stolen	eller	sländan,	spinner	
snabbt.	snabbt.	snabbt.	Det	är	nästan	en	lite	lustig	känsla	över	detta.	
Hemgiften	som	överlåts	till	brudparet,	flickorna	spinner	något	att	bidra	med	
så	att	hennes	älskade	blir	glad,	snart	klämtar	bröllopsklockorna.	Men	ingen	
som	är	snäll	mot	mig	frågar	efter	mig,	detta	gör	min	själ	ångestfull	och	hos	
vem	ska	jag	få	prata	om	detta?	–	Sorgsen	och	utanförskap.	Tårarna	rinner	ned	
för	min	kind,	varför	ska	jag	spinna?	Jag	vet	inte,	jag	vet	inte.	Jag	vet	inte!	–	
Känsla	av	övergivenhet	och	bitterhet	(loggboksanteckning	den	4/11-2016.)	

	
När	jag	redovisade	båda	sångerna	var	det	just	det	här	som	skedde,	jag	åkallade	
minnesbilderna	av	historierna	och	rollerna	som	jag	har	skapat	inom	mig	och	framförde	
båda	sångerna	utan	textstöd.	En	konsekvens	av	detta	verkar	också	vara	att	det	har	en	
positiv	inverkan	på	min	påtagliga	nervositet,	då	jag	är	mer	”inne	i”	min	karaktär	vilket	
för	min	uppmärksamhet	från	publiken	och	mot	framförandet	av	sången.	Jag	glömmer	
lite	att	jag	som	person	ska	prestera	framför	andra	människor	och	blir	istället	någon	
annan.	
	
I	min	tolkning	av	skeendena	kan	jag	också	konstatera	att	jag	använder	mig	av	vad	jag	
kallar	för	en	”tyst	mängdträning”	det	vill	säga	att	jag	repeterar	sångerna	i	huvudet	ofta,	
lite	när	som	helst	egentligen,	till	exempel	på	en	promenad	eller	när	jag	står	och	diskar	
vilket	jag	anser	är	en	styrka	i	min	instuderingsprocess.	När	jag	väl	sjunger	sångerna	högt	
upplevs	det	som	ett	bekräftande	på	att	jag	kan	sångerna	utantill.	Det	hände	ett	flertal	
gånger	under	mina	videoinspelningar	att	jag	ser	mig	själv	sitta	tyst	någon	minut,	
därefter	noterandes	i	min	blåa	loggbok	och	därefter	ger	jag	mig	själv	en	startton	och	
sjunger	den	aktuella	sången	utantill.	Kanske	är	detta	ett	sätt	att	fokusera	och	ställa	in	
mig	på	uppgiften.	Detta	ger	mig	även	en	slags	bekräftelse	på	att	jag	kan	sången	utantill	
vilket	givit	ett	ökat	självförtroende	som	också	syns	i	loggboken	med	kommentarer	som	
”bra”,	”gött	jobb!”,	”jag	tror	jag	kan	den!!!”.		
	
Ett	återkommande	tema	i	min	loggbok	var	bekräftelse.	Vid	instudering	av	sång	nummer	
två,	Mädchenlied	av	Brahms	använde	jag	mig	av	ett	till	verktyg	utöver	pianot	för	att	
kontrollera	huruvida	jag	sjöng	rätt	text	eller	inte.	Som	jag	skrev	tidigare	sjöng	jag	ett	ord	
fel	vid	redovisandet	av	Dottern	sade	av	Stenhammar.	Jag	har	inte	observerat	när	
instuderingen	pågick	att	själva	misstaget	begicks	och	kan	inte	heller	i	efterhand	hitta	
någon	anteckning	eller	se	någon	video	där	felet	inträffar,	utöver	videoinspelningen	från	
redovisningstillfället.	Troligen	blev	det	fel	i	stundens	ingivelse.	Men	när	jag	då	studerade	
in	Mädchenlied	av	Brahms	funderade	jag	över	hur	jag	skulle	kunna	kontrollera	mig	själv	
så	att	jag	inte	bytte	ut	något	ord	utan	att	märka	det.	Videoinspelning	kom	här	till	min	
hjälp.	Jag	filmade	mitt	övningspass,	sjöng	igenom	sången	utantill,	pausade	inspelningen	
och	lyssnade	igenom	inspelningen	och	noterade	vad	som	blivit	fel	gällande	texten.	Detta	
upprepade	jag	två	gånger	och	när	jag	hade	kontrollerat	mig	själv	att	jag	sjöng	rätt	kunde	
jag	också	landa	och	vara	trygg	i	det.	Oron	över	att	sjunga	fel	var	som	bortblåst.	Det	bör	
också	tilläggas	att	minnet	av	att	bli	uppmärksammad	på	att	jag	sjungit	fel	vid	
redovisningen	av	Dottern	sade	av	Stenhammar	har	starkt	etsat	sig	fast	i	minnet	och	
återupplevs	direkt	vid	minsta	tanke	på	sången,	det	skulle	kunna	sägas	som	att	jag	har	
lärt	mig	av	mitt	misstag.		
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4.3	Svagheter	i	instuderingsprocessen	
När	det	gäller	svagheter,	liksom	styrkor,	kan	det	konstateras	ett	antal.	Det	första	
konstaterandet	som	betraktas	som	en	svaghet	i	instuderingsprocessen	är	en	fråga	
gällande	egen	disciplin	och	fokusering	vilket	syns	särskilt	vid	instudering	av	den	första	
sången,	Dottern	sade	av	Stenhammar.	Det	råder	dessutom	en	ganska	stor	oreda	gällande	
strategi	till	skillnad	från	instuderingen	av	den	andra	sången,	Mädchenlied	av	Brahms	där	
jag	tolkar	instuderingen	vara	mer	strukturerad.		
	
Till	att	börja	med,	gällande	Dottern	sade	av	Stenhammar,	tog	jag	mig	an	för	många	
moment	på	en	gång:		
	

Ivrigheten	att	gå	vidare	och	sluka	hela	stycket	på	en	gång	tog	över,	igen.	
Spelade	först	fel	melodi	och	sjöng	därför	fel	samtidigt	som	jag	sjöng	med	text	–	
hur	tänkte	jag	egentligen?	Tappar	helt	fokus	(loggboksanteckningar	den	
17/10-2016.)	
	

Övningen	avbröts	flera	gånger	med	att	jag	”gör	annat”	så	som	att	spela	piano	eller	leka	
med	håret	(videoobservation	den	17/10-2016).	En	annan	konsekvens	av	att	ständigt	
vilja	gå	vidare	är	att	väldigt	lite	tid	läggs	vid	att	repetera	partier	som	upplevs	som	svåra	
vilket	leder	till	att	det	tar	lång	tid	att	få	det	rätt	då	jag	upprepar	felet	flera	gånger	istället	
för	att	fokusera	och	lära	mig	rätt	direkt.		
	
Jag	tappade	även	fokus	från	självstudien	där	textinstuderingen	är	det	huvudsakliga	
objektet	som	ska	studeras	och	hakar	istället	upp	mig	på	att	sjunga	rätt	rytm	och	rätt	
tonhöjd	vilket	får	som	följd	att	fokus	flyttas	helt	från	texten.	Dessa	parametrar,	rytm	och	
tonhöjd,	upplevs	dock	svåra	att	helt	bortse	från	då	de	är	en	viktig	del	i	helheten	av	
framförandet	och	påverkar	också	textens	betoningar	och	riktningen	i	fraserna	alltså	hela	
framförandet	av	sången	med	eller	utan	noter.		
	
Även	mitt	bristfälliga	pianospel	tolkar	jag	som	en	svaghet	i	instuderingsprocessen	då	
instuderingen	av	sångerna	får	en	trög	start	på	grund	av	många	felspelningar.	Visserligen	
är	det	också	en	fråga	om	fokus.	Pianospelet	är	också	något	som	blir	ett	sidospår	och	för	
mig	bort	ifrån	mitt	huvudfokus	då	jag	försöker	spela	själva	pianostämman	vilket	sällan	
går	särskilt	bra	och	bidrar	till	att	jag	spelar	annat	än	sången	på	pianot.	Jag	klarar	bara	av	
att	spela	en	stämma	i	taget	men	ger	mig	gärna	på	att	försöka	spela	båda	samtidigt,	ibland	
samtidigt	som	jag	sjunger	melodin.	Med	detta	vill	jag	säga	att	jag	inte	ser	det	som	något	
dåligt	att	jag	övar	upp	mina	pianokunskaper,	men	att	jag	bör	välja	ett	annat	tillfälle	för	
detta.	Främmande	språk	är	också		kan	också	ses	som	en	svaghet	i	insuderingsprocessen	
då	det	blir	ett	hinder	för	mig	vilket	jag	visserligen	löser	ganska	bra	med	olika	hjälpmedel	
i	form	av	förinspelad	musik	och	med	en	videoobservation	av	mig	själv.	
	
Jag	tolkar	även	att	nervositet	och	bristande	självförtroende	är	två	svagheter	i	min	
instuderingsprocess.	Även	om	jag	försöker	ha	en	positiv	anda	och	ger	mig	själv	
uppmuntrande	kommentarer	ser	jag	också	både	på	videoinspelningarna	och	i	loggboken	
en	uppsjö	av	negativa	kommentarerna	gentemot	mig	själv.	Vid	ett	tillfälle	under	en	
videoinspelning	utbrister	jag	irriterat	”fel!	Hur	svårt	ska	det	vara	att	spela	rätt	
människa!”.	Det	är	alltså	svårt	för	mig	att	acceptera	att	jag,	utöver	sången,	också	behöver	
vara	en	fungerande	pianist	i	sammanhanget.	Känslomässigt	pendlar	andan	i	min	loggbok	
mellan	att	det	är	rätt,	att	det	är	okej,	att	det	är	fel	eller	att	det	är	jättedåligt.	Det	är	viktigt	
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att	poängtera	att	min	förförståelse	i	sammanhanget	är	att	jag	har	svårt	för	att	lära	mig	
sångtexter	utantill.	Även	vid	redovisningarna	ser	jag	hur	nervositeten	sätter	sin	prägel,	
jag	vill	ju	lyckas	med	mitt	projekt	att	framföra	sångerna	utantill	och	som	jag	nämner	i	
slutet	av	föregående	rubrik	har	minnet	av	att	sjunga	fel	text	etsat	sig	fast	starkt	i	mitt	
minne,	visserligen	är	jag	idag	trygg	och	nöjd	med	att	jag	kan	texten	men	i	”stundens	
hetta”	kändes	det	som	ett	misslyckande.		
	
Det	är	också	sällan	under	denna	självstudie	som	jag	sjunger	övertygande	med	full	röst	
vilket	också	är	en	svaghet	i	instuderingensprocessen,	vilket	jag	förmodar	beror	på	att	jag	
inte	är	tydlig	och	konsekvent	i	min	instudering	vilket	då	verkar	skapa	en	osäkerhet.	Det	
som	sker	när	jag	väl	sjunger	på	ett	övertygande	sätt	är	att	jag	blir	mer	exakt	och	mer	
noggrann	gällande	både	text,	rytm	och	tonhöjd	samt	att	jag	sjunger	mer	rätt,	det	vill	säga	
begår	färre	misstag	speciellt	gällande	texten.	Jag	tar	tag	i	orden	och	är	också	observant	
på	vad	jag	sjunger.		

4.4	Förinspelad	musik	eller	inte	
En	skillnad	mellan	den	första	sången	Dottern	sade	av	Stenhammar	och	den	andra	sången	
Mädchenlied	av	Brahms	är	att	jag	använder	förinspelad	musik	vid	instudering	av	
Mädchenlied	av	Brahms.	En	av	anledningarna	till	att	jag	valde	att	använda	förinspelad	
musik	till	Mädchenlied	av	Brahms	var	för	språkets	skull,	då	jag	blev	osäker	på	hur	vissa	
tyska	ord	uttalades	och	ville	därför	ha	en	förebildning	att	utgå	ifrån.	Alternativet	till	att	
få	hjälp	med	uttalet	skulle	kunna	ha	varit	att	fråga	någon	som	kan	tyska	eller	känner	sig	
säker	på	hur	de	ord	som	jag	var	osäker	på	uttalas.			
	
Att	använda	en	förinspelad	version	är	något	som	jag	vanligen	använder,	förutsatt	att	den	
finns	att	tillgå	och	att	jag	upplever	inspelningen	som	bra	och	korrekt,	i	den	mening	att	
versionen	relativt	bra	stämmer	överens	med	hur	jag	tolkar	notbilden.	Jag	upptäckte	
nämligen	att	vid	instudering	av	Dottern	sade	av	Stenhammar,	vid	vilken	jag	inte	använde	
mig	av	en	förinspelad	version,	att	det	uppstod	vissa	orosmoment	och	en	osäkerhet.	Jag	
blev	osäker	på	huruvida	jag	tolkat	notbilden	rätt,	eller	snarare	på	ett	vedertaget	sätt	det	
vill	säga	så	som	sången	i	någon	mening	brukar	framföras.	Eftersom	jag	inte	klarar	av	att	
både	sjunga	sångstämman	och	spela	pianostämman	får	jag	inte	heller	upplevelsen	av	
den	musikaliska	helheten,	då	jag	inte	klarar	av	att	läsa	och	tolka	notbilden	och	”höra”	
sången	i	sin	helhet	inom	mig.	Jag	kände	mig	tämligen	osäker	inför	de	olika	
tempoangivelserna	och	det	upplevdes	lite	som	att	jag	”chansade”	gällande	tempo.	När	
jag	träffade	ackompanjatören,	som	jag	uppfattar	har	mycket	mer	kunskap	och	
erfarenhet	gällande	tolkande	av	notbilden,	då	denna	person	också	är	en	utbildad	pianist	
och	lärare	på	skolan	fick	jag,	som	tidigare	nämnts,	för	första	gången	höra	musiken	i	sin	
helhet.	Vi	arbetade	igenom	sången	och	diskuterade	de	olika	tempoangivelserna	och	
interpretationen.	Det	var	en	”udda	känsla	men	också	häftigt	att	få	uppleva”	
(loggboksanteckning	den	2/11-2016)	då	min	tolkning	skilde	sig	från	ackompanjatörens.		
	
En	positiv	följd	av	att	inte	använda	sig	av	förinspelad	musik	är	att	jag	tvingas	att	bli,	och	
därmed	vara,	mer	självständig	vilket	utvecklar	mig	som	musiker	så	länge	jag	kommer	
över	tröskeln	att	våga	lita	på	min	egen	tolkning	och	inte	stannar	kvar	i	”osäkerhetens	
land”.	En	positiv	del	med	att	använda	förinspelad	musik	är	att	det	kan	användas	som	ett	
slags	facit	samt	att	det	är	delvis	tidsbesparande:	
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Du	behöver	ju	inte	tänka	lika	mycket	själv,	men	å	andra	sidan	hur	vet	du	att	
förlagan	är	korrekt	och	stämmer	eller	har	det	tagits	lite	förstora	friheter	i	
tolkningen	av	sången?	Du	kommer	inte	bli	en	självsäker	musiker	om	du	alltid	
lär	dig	genom	att	någon	annan	förebildar.	Din	egen	tolkning	räknas	också.	
(loggboksanteckning	2/11-2016)	

	
En	spännande	iakttagelse	är	att	när	jag	idag	jämför	vilken	av	de	två	sångerna	som	jag	
upplever	att	jag	kan	bäst,	som	sitter	djupast	förankrad	så	är	det	Dottern	sade	av	
Stenhammar.	Vad	som	är	orsaken	till	detta	har	jag	svårt	att	specificera.	Det	kan	delvis	
bero	på	textens	språk,	Dottern	sade	av	Stenhammar	är	skriven	på	mitt	modersmål	
svenska	och	Mädchenlied	av	Brahms	är	skriven	på	tyska.	Det	kan	delvis	bero	på	
tidsdispositionen,	alltså	vilken	av	sångerna	övade	jag	mest	på	och	hur	länge.	Jag	övade	
faktiskt	på	Dottern	sade	av	Stenhammar	under	en	längre	period	men	jag	övade	lika	
många	dokumenterade	övningspass	på	båda	sångerna	men	att	övningspassen	är	olika	
långa	bör	tilläggas.		

4.5	Sammanfattning	av	resultat	
Instuderingsprocessen	av	sångtexter	gällande	svagheter	och	styrkor	har	här	ovanför	blivit	
beskrivna	och	kan	sammanfattas	enligt	följande:	Mitt	självförtroende	har	varit	en	
påverkande	faktor,	när	självförtroendet	har	varit	svagt	har	jag	presterat	sämre	det	vill	säga	
jag	har	sjungit	fel	sångtext,	men	när	jag	har	vågat	tro	på	mig	själv	och	övertygat	mig	själv	att	
jag	kan	har	jag	presterat	betydligt	bättre.	Vikten	av	att	fokusera	på	uppgiften	och	därmed	ett	
mått	av	självdisciplin	kan	också	konstaterats	i	det	presenterade	resultatet	ovan.	Vidare	
vikten	av	att	ha	någon	form	av	strategi,	vilket	för	mig	skulle	kunna	vara	att	börja	med	att	ta	
en	sak	i	taget,	bestämma	mig,	samt	tala	om	för	mig	själv	innan	jag	övar	vad	jag	ska	fokusera	
på	under	just	det	övningspasset.	Pianospelet	upptäcktes	vara	en	omedveten	prioritering	
under	mina	övningspass	och	skulle	kunna	tolkas	som	en	störande	faktor,	en	svaghet,	i	min	
instuderingsprocess	av	sångtexterna	då	det	tar	upp	en	större	del	av	mitt	fokus	och	inte	tillför	
önskat	resultat	trots	att	det	upplevs	som	ett	naturligt	redskap	att	använda.	Slutligen	tolkar	
jag	också	att	inlevelse	i	musiken,	den	personliga	kopplingen	till	och	skapandet	av	en	historia	
utifrån	sångtexten,	har	varit	ett	mycket	användbart	verktyg	för	mig	i	min	
instuderingsprocess	samt	en	motverkan	för	nervositet	då	jag	är	mer	”inne	i”	min	skapade	
karaktär	och	mindre	medveten	om	publiken.		
	
Gällande	skillnaden	mellan	att	använda	förinspelad	musik	eller	inte	i	instuderingsprocessen	
av	sångtexter	har	jag	lite	svårt	att	komma	fram	till	något	konkret.	Den	förinspelade	musiken	
användes	egentligen	inte	som	stöd	för	instudering	av	musiken	och	karaktären	utan	användes	
mer	som	ett	stöd	för	språket.	I	och	med	att	den	ena	sångens	text	är	skriven	på	mitt	
modersmål	svenska	hade	det	känts	överflödigt	att	använda	en	förinspelad	version	av	den	
anledningen.	Däremot	hade	en	förinspelad	version	kunnat	bekräfta	eller	dementera	min	
tolkning	av	notbilden,	men	å	andra	sidan	gick	det	lika	bra	att	vara	utan	förinspelad	musik	då	
jag	fick	min	eftersökta	bekräftelse	genom	att	repetera	sången	med	ackompanjatören.		 	
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5	Diskussion	
I	detta	kapitel	diskuteras	resultatet	i	relation	till	bakgrundslitteraturen.	Vidare	
presenteras	några	egna	reflektioner	och	slutligen	lyfts	arbetets	betydelse	samt	idéer	om	
framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	fram.	

5.1	Resultatdiskussion	
Att	arbeta	utifrån	hermeneutiskt	perspektiv	har	för	mig	upplevts	utvecklande	då	
förförståelse	och	mina	fördomar	satts	på	prov.	Hur	genomförs	egentligen	en	självstudie	
utan	att	resultatet	vinklas	eller	påverkas	med	hänsyn	till	att	forskaren	oavsiktligt	söker	
efter	”rätta”	svar?	Hermeneutiken	påpekar	dessa	fallgropar	och	ställer	höga	krav	på	att	
forskaren	efter	yttersta	mån	tar	ett	steg	ifrån	sig	själv	(Nyström,	2007).	Genom	
hermeneutikens	”glasögon”	har	jag	försökt	tolka	mitt	resultat	och	dra	några	slutsatser,	
visserligen	är	dessa	slutsatser	bara	en	aspekt	och	ska	inte	ses	som	helt	rättfärdiga	svar.	
	
Jag	inledde	bakgrundkapitlet	med	att	ytligt	gå	igenom	olika	minnessystem	såsom	det	
explicita	minnet	och	det	implicita	minnet	men	också	långtidsminnet	och	korttidsminnet	
eller	arbetsminnet	som	konstateras	vara	ett	bättre	namn	för	korttidsminnet.	Genom	att	
göra	denna	korta	genomgång	kunde	en	ny	förståelse	av	hur	minnet	fungerar	och	vilka	
typer	av	kunskaper	som	hamnar	var	samt	hur	olika	händelser	påverkar	hjärna	och	dess	
förmåga	att	minnas	uppstå.	Jag	skrev	även	att	enligt	minnesforskningen	(Havnesköld	&	
Risholm	Mothander,	2009),	är	affektionsladdade	händelser	lättast	att	minnas	vilket	syns	
i	föreliggande	resultat,	när	jag	misslyckades	med	redovisningen	av	Dottern	sade	av	
Stenhammar.	Vid	minsta	påminnelse,	såsom	att	skriva	sångens	namn	eller	höra	någon	
säga	kompositörens	namn	för	mig	tillbaka	till	den	stunden	när	jag	blev	medveten	om	att	
felet	smugit	sig	in.	Det	har	troligtvis	skapats	någon	form	av	traumatiskt	minne	där	
informationen	sparats	på	lite	olika	ställen	i	hjärnan	som	sedan	framträder	på	olika	sätt	
när	jag,	av	någon	anledning,	påminns	om	den	faktiska	händelsen.	Detta	kan	även	
jämföras	med	mina	tidigare	negativa	erfarenheter	av	att	framföra	sånger	utantill,	vilka	
då	har	skapat	stress	och	ångestfyllda	känslor	vid	tanken	på	att	framträda	utan	stöd	av	
text,	en	rädsla	för	att	misslyckas.	Denna	rädsla	önskar	jag	ska	minska	hos	mig	vilket	ju	är	
grunden	för	hela	denna	självstudie.	
	
Hjärnan	är	mycket	komplex	och	likaså	kan	begreppet	minne	upplevas.	Ginsborg	(2004b)	
skrev	att	det	ibland	verkar	som	att	vissa	personer	har	bättre	minne	än	andra,	vilket	inte	
nödvändigtvis	behöver	vara	korrekt	utan	det	kan	snarare	handla	om	förmågan	att	skapa	
strategier.	Tydliga	strategier	verkar	vara	ett	vinnande	koncept	för	att	öka	förmågan	av	
att	klara	av	att	memorera	sångtexter,	vilket	Ginsborg	(2004a)	konstaterar	i	sin	studie,	
likaså	gör	också	Gunnari	(2015)	och	Antonér	(2016).	Det	finns	troligtvis	inte	en	strategi	
som	fungerar	för	alla	men	deras	gemensamma	nämnare	i	deras	respektive	studier	
verkar	vara	följande;	självdisciplin	och	fokus,	att	öva	lite	i	taget	och	ofta,	istället	för	allt	
på	en	gång	samt	att	skapa	inre	bilder/roller	och	inlevelse	i	detta.	I	mitt	resultat	finns	
också	dessa	ingredienser,	jag	tolkar	liksom	ovanstående	tre	författare	att	dessa	
ingredienser	har	stor	betydelse	när	det	handlar	om	att	memorera	sångtexter	utantill.	
Däremot	kan	det	funderas	över	hur	egenskaper	såsom	förmågan	till	att	fokusera,	att	ha	
en	strategi,	att	kunna	öva	lite	i	taget	samt	förmågan	att	skapa	inre	bilder	kan	tränas.	
Detta	verkar	ju	inte	var	något	som	är	en	självklarhet,	eftersom	alla	människor	är	olika	
och	därmed	har	olika	strategier.		
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Hjärnan	har	naturliga	begräsningar	gällande	koncentration.	Den	blir	snabbt	trött	vid	
upprepningar	och	behöver	få	variation	vilket	under	övningspasset	löses	med	variationer	
av	det	valda	momentet	så	som	förändringar	av	till	exempel	tempo	eller	rytm.	Schenck	
(2000)	skrev	att	det	räcker	med	att	upprepa	exempelvis	frasen	3-4	gånger	och	därefter	
göra	dessa	små	variationer.	Ginsborg	(2004a)	stödjer	delvis	denna	teori	genom	att	
skriva	att	det	är	bättre	att	öva	lite	åt	gången	och	öva	ofta	än	att	öva	alla	moment	på	en	
och	samma	gång	ett	fåtal	gånger.	I	mitt	resultat	under	rubriken	4.3,	Svagheter	i	
instuderingsprocessen,	visas	detta	tydligt	genom	att	jag	avbryter	min	övning	för	att	jag	
inte	klarar	av	att	upprätthålla	koncentrationen	och	klarar	inte	heller	av	att	fokusera	på	
för	många	moment	samtidigt	då	det	får	konsekvensen	att	många	fel	begås.	
	
Både	Schenck	(2000)	och	Ginsborg	(2004a)	konstaterar	att	utantillspel	oftast	har	en	god	
inverkan	och	bidrar	till	att	stycket	förankras	bättre,	att	spåren	som	trampas	upp	blir	
djupare,	vilket	kan	bidra	till	en	ny	dimension	av	styckets	tolkning.	Min	sångkarriär	och	
mitt	utantillframförande	har	dock	kantats	av	dåligt	självförtroende	och	svår	nervositet	–	
till	och	med	blackouts	vid	ett	fåtal	tillfällen.	Dessa	stunder	har	blivit	mer	eller	mindre	
traumatiska	och	har	bidragit	till	en	hög	stressnivå.	Havnesköld	och	Risholm	Mothander	
(2009)	skriver	om	hur	dessa	minnen	kan	skapa	en	ond	cirkel	och	till	och	med	skapa	ett	
”traumatiskt	minnessystem”	där	ångest	är	en	styrande	känsla	samt	känslor	av	skam.	I	
min	egen	självstudie	finner	jag	hos	mig	själv	spår	av	dåligt	självförtroende	och	
nervositet	men	också	att	jag	delvis	lyckas	bryta	detta.	Antonér	(2016)	skriver	också	om	
att	det	dåliga	självförtroendet	var	en	bidragande	orsak	till	oförmågan	att	memorera	
sångtexter	utantill.	När	jag	väl	lyckades	hitta	den	där	”Jag	kan-känslan”	som	Schenck	
(2000)	skriver	om	presterade	jag,	enligt	resultatet,	bättre	och	utantillframträdandet	
hade	den	där	omnämnda	positiva	inverkan,	nämligen	en	djupare	förankring	och	tolkning	
av	stycket.		
	
Åter	till	det	här	med	förankring	och	djupare	förståelse	av	texten.	Antonér	(2016)	
nämner	i	sin	studie	att	det	inte	alltid	är	uppenbart	vad	texten	syftar	till.	Många	äldre	
metaforer	används	inte	idag	vilket	skulle	kunna	vara	en	bidragande	orsak	till	att	det	tar	
ett	tag	innan	den	där	fördjupade	förståelsen	infaller.	Både	Gunnari	(2015)	och	Antonér	
(2016)	använder	sig	av	inre	bilder	och	binder	dessa	till	sina	respektive	känslor	och	
finner,	liksom	jag	själv,	detta	vara	ett	värdefullt	verktyg.	Gunnari	(2015)	pratar	om	att	
involvera	så	många	sinnen	som	möjligt,	vilket	verkar	ge	hjärnan	fler	saker	att	”hänga	
upp	sig	på”	och	Antonér	återger	nyckelordet	att	ge	sig	själv	ledtrådar	som	värdefullt	för	
att	kunna	framföra	sånger	utantill.	Dessa	ledtrådar	skulle	kunna	ha	med	känslor	att	göra	
och	affektionsladdade	händelser	är	som	sagt	de	händelser	vi	minns	bäst,	men	huruvida	
det	måste	vara	egenupplevda	känslor	eller	om	det	kan	vara	en	illusion	av	en	känsla	
lämnas	öppet.	I	min	tolkning	av	mitt	resultat,	förekommer	både	egenupplevda	känslor	
och	”skapade”	känslor	exempelvis	i	Mädchenlied	av	Brahms.	I	den	sången	har	jag	ganska	
svårt	för	att	ha	en	egenupplevd	känsla,	i	särskilt	de	två	första	verserna	då	det	är	en	
beskrivning	av	händelser	från	en	tid	för	länge	sedan,	som	jag	istället	skapar	en	
föreställning	om	hur	denna	tid	skulle	kunna	ha	upplevats.	Enklare	blir	det	i	vers	3	och	4	
då	dessa	verser	istället	sjungs	i	jag-form	och	jag	därmed	kan	relatera	känslorna	till	mig	
själv.	Intressant	vore	att	vidare	diskutera	hur	den	”inre	fantasin”	kan	få	släppas	fri,	då	
den	verkar	vara	en	slags	självklarhet	när	det	gäller	att	leva	sig	in	i	en	roll	och	våga	vara	i	
denna	och	dessutom	framträda	med	denna	roll	inom	sig	framför	publik.	Det	kräver	
förmodligen	ett	visst	mod.		
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5.2	Egna	reflektioner	
I	och	med	denna	studie	har	jag	fått	en	ny	och	djupare	insikt	i	konsten	att	sätta	sig	in	i	
texter.	Ett	nytt	intresse	för	interpretation	har	väckts	hos	mig	vilket	jag	upplever	är	en	
nyckel	till	min	problematik	vad	gäller	inlärning	av	texter.	Det	är	lite	som	Ödman	(2007)	
skriver	om	den	existentiella	cirkeln,	där	en	erfarenhet,	vilket	i	detta	fall	är	min	insikt,	kan	
förändra	min	syn	på	detta	så	pass	dramatiskt	att	allt	som	skett	tidigare	upplevs	nästan	
som	meningslöst.	Jag	ställer	mig	frågan	-	hur	kommer	det	sig	att	jag	inte	har	arbetat	så	
här	tidigare?		
	
Vidare	funderar	jag	också	över	det	här	med	musikalisk	närvaro	och	balansen	mellan	att	
minnas	utifrån	sin	historia	och	vara	i	sig	själv	men	ändå	ha	kvar	en	närvaro	till	publiken.	
Jag	upplevde	när	jag	gick	in	i	min	roll	så	pass	djupt	att	det	kändes	som	att	verkligheten	
och	nuet	försvann,	det	var	nästan	som	att	jag	inte	var	där.	En	konsekvens	av	att	jag	
kunde	träda	in	i	rollen	så	bra	var	att	publikkommunikationen	kom	i	andra	hand.	Att	
kunna	känna	sig	trygg	i	att	kunna	sången	är	ju	av	stor	vikt	men	jag	vill	även	kunna	
utveckla	publikkommunikation,	jag	behöver	alltså	hitta	en	bättre	balans	mellan	
rolltolkning	och	publikkontakt.			

5.3	Arbetets	betydelse		
Denna	studie	har	för	mig	varit	en	”ögonöppnare”	och	jag	har	fått	syn	på	saker	som	jag	
både	omedvetet	och	delvis	medvetet	gör.	Jag	har	sedan	tidigare	förstått	att	det	är	viktigt	
att	sätta	sig	in	i	texten	och	jag	har	definitivt	förstått	att	det	är	viktigt	att	vara	fokuserad	i	
övningsrummet.	Jag	har	däremot	inte	sett	konsekvenserna	av	att	slarva	med	detta	
tidigare,	i	alla	fall	inte	på	samma	sätt.	Till	exempel	vikten	av	att	faktiskt	arbeta	in	ett	
moment	i	taget,	det	kanske	låter	självklart	men	är	absolut	inte	det,	och	som	blivande	
lärare	är	det	en	jätteviktig	insikt,	om	jag	själv	inte	klarar	av	att	lära	mig	rytm,	tonhöjd	
och	text	på	en	gång	–	vad	säger	då	att	en	elev	med	troligtvis	mindre	erfarenhet	klarar	av	
det.		
	
En	annan	insikt	som	jag	kommer	att	ta	med	mig	i	min	kommande	roll	som	musiklärare	
är	att	ett	av	mina	största	hinder	med	att	sjunga	utantill	troligtvis	grundade	sig	i	en	
föreställning	att	jag	var	dåligt	på	att	minnas	text	utantill,	det	vill	säga	dåligt	
självförtroende	i	det	avseendet.	Några	av	mina	framtida	elever	kommer	troligtvis	också	
att	tampas	med	detta	fenomen,	och	jag	kan	då	med	denna	erfarenhet	bemöta	detta	på	ett	
helt	annat	sätt,	med	en	större	förståelse	och	kanske	med	en	strategi	om	hur	vi	
tillsammans	kan	arbeta	oss	förbi	hindret.		
	
Jag	hoppas	också	att	andra	som	läser	denna	studie	lär	sig,	precis	som	jag	själv,	av	mina	
misstag.	Att	uppleva	sig	själv	bortgjord	kan	ha	en	negativ	inverkan	på	självförtroendet	
men	kan	också	fungera,	som	i	mitt	fall,	som	en	påminnelse	om	vad	som	hände	där	och	då	
och	kan	vid	nästa	tillfälle	användas	som	en	ett	verktyg	för	att	komma	ihåg	texten	
korrekt.	När	jag	misslyckades	med	redovisningen	av	min	första	sång,	Dottern	sade	av	
Stenhammar	befästes	det	minnet	starkt	i	mig.	Bara	att	skriva	titeln,	för	mig	tillbaka	till	
den	exakta	stunden	och	känslan	då	jag	blev	uppmärksammad	på	att	jag	sjöng	fel.	Jag	vill	
poängtera	att	det	inte	är	ett	minne	jag	mår	dåligt	av,	men	minnet	i	sig	är	på	något	vis	
affektionsladdat	och	som	jag	skrev	i	bakgrundskapitlet	och	även	tar	upp	i	diskussionen,	
är	det	också	den	typen	av	minnen	som	vi	människor,	enligt	minnesforskningen,	minns	
bäst	(Havnesköld	&	Risholm	Mothander,	2009).	
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Jag	vill	fortsätta	utforska	mig	själv	och	få	syn	på	fler	saker	som	kanske	är	till	min	nackdel	
som	jag	ännu	inte	är	medveten	om.	Jag	har	massor	kvar	att	lära	mig	om	mig	själv.	
Anledningen	till	detta	driv	är	att	jag	har	en	önskan	om	att	förkorta	instuderingstiden	av	
nya	sånger	men	även	att	kunna	prestera	bättre.	Jag	vill	bli	ännu	tryggare	i	mitt	
utantillframträdande.		

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten			
Denna	forskning	baserades	på	hur	min	instuderingsprocess	av	två	ganska	korta	sånger	
för	utantillframträdande	går	till,	vilket	utfördes	under	en	tidsmässigt	ganska	kort	period.	
Det	skulle	vara	intressant	att	jämföra	detta	med	en	studie	som	utförs	under	en	längre	tid	
och	med	fler	sånger	och	kanske	på	fler	språk	exempelvis	latin	och	italienska.	Det	skulle	
också	vara	intressant	att	jämföra	mer	utifrån	min	andra	frågeställning	–	att	använda	sig	
av	förinspelad	musik	eller	inte.	Det	som	även	vore	intressant	att	studera	är	hur	längre	
stycke	studeras	in,	kanske	till	och	med	en	hel	operaroll.	Det	skulle	även	vara	intressant	
att	observera	andra	sångares	strategier,	det	vill	säga	att	någon	testar	olika	typer	av	
strategier,	sammanställer	dessa	och	gör	en	jämförelse	mellan	dem.	Det	skulle	också	vara	
spännande	med	en	studie	där	andra	är	involverade,	kanske	både	amatör-	och	
professionella	sångare	och	titta	på	skillnader	och	likheter.		
	
Avslutningsvis	skulle	vara	jättespännande	att	göra	om	studien	med	de	kunskaper	jag	har	
om	mig	själv	i	dag	och	se	hur	resultatet	förändras.	Jag	rekommenderar	verkligen	andra	
musikstuderande	att	göra	en	studie	som	denna	för	att	bli,	så	att	säga,	sin	egen	lärare.		 	
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