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Handledare:	Dennis	Groth		
Examinator:	Ann-Sofie	Paulander	
	
Studien	utforskar	hur	jag	tolkar	Prelude	i	d-moll	ur	Johan	Sebastian	Bachs	andra	svit	för	
solocello.	Syftet	är	att	undersöka	hur	instuderingsprocessen	sker,	från	okänd	not	till	fri	
tolkning	med	avseende	på	att	instrumentet	ska	”sjunga”.	Forskningsfrågorna	berör	en	
fungerande	inlärningsmetod,	hur	jag	påverkas	av	min	lärares	tolkning	samt	i	vilken	grad	en	
publik	upplever	mitt	sjungande	instrument.	Med	hjälp	av	bland	annat	en	barockcello,	
loggboksskrivande	och	videoinspelning	under	processen	har	jag,	utifrån	ett	hermeneutiskt	
perspektiv,	tolkat	stycket	på	mitt	sätt.	Resultatet	belyser	hur	jag	gått	tillväga	för	att	studera	
in	stycket,	med	hjälp	av	bland	annat	a-vistaläsning.	Det	berör	också	hur	mottaglig	jag	är	till	
att	påverkas	av	min	lärares	tolkning	av	stycket,	vilket	inte	visade	sig	vara	i	samma	
utsträckning	som	jag	till	en	början	trott.	I	resultatet	beskrivs	också	hur	min	tolkningsprocess	
har	gått	tillväga	och	vilka	mönster	i	musiken	som	uppenbarade	sig	med	tiden.	I	resultatets	
senare	del	görs	en	sammanställning	av	enkätsvaren	som	bland	annat	visar	på	att	jag	och	min	
cello,	enligt	publiken,	frambringar	en	sjungande	ton.	Slutligen	diskuteras	resultatet	i	
förhållande	till	tidigare	litteratur	och	forskning	inom	det	aktuella	området.		
	
Nyckelord:	cello,	barockcello,	Bachs	cellosviter,	instudering,	a-vistaläsning,	
interpretation,	hermeneutik		
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Abstract		
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	From	unknown	note	to	free	dance	–	a	study	in	interpretation	of	Bach´s	cello	suites	
Author:	Erika	Persson		
Semester	and	year:	Spring	term	2017	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Dennis	Groth		
Examiner:	Ann-Sofie	Paulander	
	
The	study	explores	how	I	interpret	Prelude	in	D	minor	from	Johan	Sebastian	Bach’s	
second	suite	for	solo	cello.	The	purpose	is	to	examine	how	the	rehearsal	process	is	done,	
from	the	unknown	note	to	free	interpretation	with	respect	to	the	instrument	to	“sing”.	
Research	questions	concern	a	workable	method	of	learning,	how	I	influenced	by	my	
teacher’s	musical	interpretation,	and	the	degree	to	which	an	audience	experiencing	my	
singing	instrument.	With	the	help	of	including	a	baroque	cello,	logbook	writing	and	
recording	during	the	process,	I	have,	from	a	hermeneutic	perspective,	interpreted	the	
paragraph	in	my	direction.	The	result	highlights	how	I	proceeded	to	study	the	piece,	
with	the	help	of	sight-reading.	It	also	affects	how	susceptible	I	am	to	be	influenced	by	my	
teacher’s	interpretation	of	the	piece,	which	has	not	proved	to	be	as	much	as	I	initially	
thought.	The	result	also	describes	how	my	interpretation	process	has	processed	and	the	
patterns	in	the	music	that	appeared	over	time.	In	the	later	part	of	the	result	is	a	
compilation	of	responses	that	shows	that	my	cello	and	I,	according	to	the	audience,	
brings	a	singing	tone.	Finally,	the	results	are	discussed	in	relation	to	previous	literature	
and	research	in	the	field.		
	
Keywords:	cello,	baroque	cello,	Bach´s	cello	suites,	practicing	methods,	sight-reading,	
interpretation,	hermeneutics	
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Förord	
Det	finns	en	del	personer	som	jag	vill	rikta	ett	stort	tack	till,	utan	er	hade	mitt	arbete	inte	
gått	att	genomföra.	Tack	vare	er	har	jag	fått	upp	ögonen	på	hur	musikens	tolkning	kan	te	
sig	under	olika	omständigheter.	Under	arbetets	gång	har	jag	samlat	på	mig	rikedomar	
som	jag,	i	min	framtid	som	pedagog	och	musiker,	kommer	ha	stor	nytta	och	glädje	av.		
	
Mitt	största	tack	får	Dennis	som	varit	min	handledare	och	väglett	mig	med	sin	klokhet	
och	förmåga	att	vända	upp	och	ner	på	mina	tankar	med	problematiserande	frågor.	Din	
struktur	och	stöttning	fick	mig	att	se	arbetet	med	positiva	ögon	även	de	gånger	
uppförsbacken	kändes	omöjlig	att	bestiga.	Utan	din	hjälp	hade	arbetets	röda	tråd	brustit	
på	en	del	ställen	på	grund	av	mitt	engagemang	och	förmåga	att	sväva	ut	från	ämnet.	
Tack	vare	dig	fick	arbetet	sin	slutgiltiga	helhet	och	den	röda	tråden	förblev	hel	utan	att	
behöva	lagas	med	klumpiga	knutar.	
	
Mitt	andra	stora	tack	tilldelas	er	som	deltog	i	min	enkätgrupp	och	däri	gett	mig	
betydelsefulla	svar	i	mitt	arbete.	Detta	tack	riktas	även	till	min	lärare	som	levererat	
metafor	efter	metafor	och	delat	med	sig	av	tips	och	idéer.	Med	hjälp	av	dina	riktlinjer	
kunde	jag	forma	stycket	på	egen	hand	med	eget	tycke	och	smak.			
	
Sist	men	inte	minst	vill	jag	även	ge	ett	tack	till	självaste	Johann	Sebastian	Bach	för	de	
inspirerande,	livfulla	och	karaktäristiska	cellosviterna	du	en	gång	skrev.	Det	har	varit	en	
fröjd	att	få	tolka	din	musik!		
	
	
/	Erika		
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1	Inledning		
I	följande	kapitel	presenteras	uppsatsens	ämne,	instudering	och	tolkning	av	ett	stycke.	
Därefter	presenteras	studiens	problemformuleringar,	syfte	samt	forskningsfrågor.		

1.1	Inledande	text		
Det	finns	inget	bättre	än	att	lindas	in	i	cellons	varma	klang	och	dras	med	på	en	resa	där	jag	
blir	ett	med	musiken.	I	en	process	då	känslorna	tar	överhanden	och	där	inget	direkt	kan	
betraktas	som	rätt	eller	fel,	bara	som	en	tolkning	av	den	”verklighet”	som	råder	just	här	och	
nu.	Detta	har	länge	varit	min	inre	drivkraft	till	att	fortsätta	musicera	och	dela	med	mig	av	
musiken	till	andra.	Men	även	kunna	ta	del	av	den	själv,	antingen	som	utövare	eller	åhörare.	
Jag	är	nyfiken	på	om	det	finns	en	fungerande	metod	för	hur	instuderings-	och	
tolkningsprocessen	kan	gå	till	för	att	uppnå	min	beskrivna	känsla.	Därför	genomför	jag	en	
självobservation	där	jag	övar	in	och	tolkar	Prelude	i	D-moll,	ur	Johann	Sebastian	Bachs	(1685	
-	1750)	andra	svit	för	solocello.		
	
Det	är	fascinerande	att	noter	kan	ligga	och	samla	flera	lager	damm	för	att	sedan	väckas	till	liv	
flera	år	senare.	Musiken	som	då	skapas	är	möjligtvis	av	en	annan	karaktär	och	kanske	till	och	
med	kan	ge	en	förnimmelse	om	den	svunna	tid	som	var.	De	barockinstrument	som	fanns	på	
Bachs	tid	skiljer	sig	från	de	moderna	instrument	vi	har	idag,	vilket	kan	utgöra	en	skillnad	
karaktäristiskt	och	hur	olika	typer	av	klangfärger	används.		
		
Mycket	av	min	tid	som	musiklärarstudent	upptas	av	studier	som	inte	alltid	rör	mitt	solospel	
och	det	finns	inte	alltid	utrymme	att	reflektera	och	skapa	den	musik	jag	vill.	Som	cellist	men	
även	som	blivande	cellolärare	är	det	av	stor	vikt	att	kunna	förmedla	en	känsla	med	min	egen	
röst	via	instrumentet	och	finna	ett	individuellt	uttryck.	Min	ambition	är	att	cellon	ska	sjunga	
med	levande	toner	och	en	kärnfull	klang.	Många	kan	lära	sig	spela	efter	noter	men	det	som	
skapar	det	lilla	extra	är	när	åhörarna	berörs	av	den	tolkade	musiken.		
	
Kanske	kan	detta	arbete	hjälpa	andra	musikintresserade	att	inspireras	av	hur	vägen	från	
okänd	not	till	fri	tolkning	kan	te	sig.	I	den	stimulerande	miljön	av	lärande	ser	jag	gärna	att	
det	skapas	utrymme	för	att	lyckas	men	också	ett	tillåtande	för	misslyckande.	Det	är	av	vikt	
att	målet	inte	alltid	behöver	väga	tyngst.	Ibland	är	det	resan	dit	som	är	lärorik	och	på	vägen	
till	målet	finns	det	kunskaper	och	erfarenheter	att	ta	till	sig.	Alla	skapar	vi	vår	egen	tolkning	
utifrån	förutsättningar	och	eget	tycke	och	smak.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
I	min	framtida	roll	som	musiklärare	vill	jag	kunna	ge	rätt	sorts	stöd	och	stimulans	för	att	
bygga	en	stadig	grund	för	mina	elevers	självständiga	musicerande.	De	ska	få	uppleva	
musiken	ur	ett	positivt	synsätt	under	ledning	av	nyfikenhet	som	en	drivkraft	framåt	i	
utvecklingen.	Deras	egen	tolkning	av	musiken	och	upplevelsen	ska	kunna	ligga	till	grund	för	
de	verktyg	jag	ger	dem.	Viljan	att	göra	musiken	levande	kan	vara	stark	men	det	måste	även	
finnas	förförståelse	om	instruments	tekniska	svårigheter.	Hur	kan	jag	som	lärare	ge	
praktiska	instruktioner	och	vägledning	till	mina	elever	att	tolka	ett	stycke?	I	vilken	
utsträckning	påverkas	en	musicerande	tanke	av	vad	andra	tidigare	gjort	eller	säger	till	mig	
att	göra?	Min	förhoppning	är,	att	efter	avslutad	studie,	ska	jag	ha	samlat	på	mig	mer	kunskap	
och	lärdomar	som	jag	och	mina	framtida	elever	kan	ta	del	av.		
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Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	instuderingsprocessen	sker,	från	okänd	not	till	fri	
tolkning	med	avseende	på	att	instrumentet	ska	”sjunga”.	
	
Med	utgångspunkt	i	syftet	formuleras	tre	forskningsfrågor	som	lyder:		
	

1. Hur	ser	en	fungerande	instuderingsmetod	ut	och	i	vilken	ordning	förekommer	
delmomenten?		

2. Hur	påverkas	min	tolkning	av	lärarens	instruktioner	samt	av	andras	tidigare	
tolkningar?		

3. Hur	upplevs	min	tolkning	av	publik	i	avseende	på	att	instrumentet	ska	”sjunga”?		
	
Min	egen	definition	på	hur	ett	instrument	kan	uppfattas	som	att	det	”sjunger”	är	att	
musikern	gör	ett	försök	till	att	efterlikna	sångens	klang.	En	rund	klang	innehållande	en	kärna	
och	renhet	som	inte	avslöjar	några	skarvar	eller	kanter.	
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2	Bakgrund		
I	följande	kapitel	presenteras	litteratur	och	tidigare	forskning	inom	det	valda	området.	
Därefter	redogörs	det	teoretiska	perspektivet,	hermeneutiken	som	ligger	till	grund	för	
studien.		

2.1	Litteratur	inom	området	
I	Molander	(1996)	berättar	cellisten	Greenhouse	om	sina	tidiga	lektioner	med	mästaren	
Pablo	Casals.	Lektionerna	var	långa,	lärorika	och	intensiva	eftersom	Casals	var	mycket	noga	
med	att	hans	unga	elev	skulle	göra	exakt	som	honom	med	allt	vad	det	innebar,	fraseringar,	
fingersättningar,	betoningar	med	mera.	När	Greenhouse	efter	mycket	övning	och	slit	trodde	
han	blivit	en	kopia	av	mästaren	spelade	Casals	igenom	Bachs	D-moll	suite	ytterligare	en	gång	
men	ändrade	på	varje	detalj	som	han	tidigare	varit	otroligt	noggrann	med.	Greenhouse	
förklarar	det	så	här:		

 
Och	när	han	slutat	vände	han	sig	mot	mig	med	ett	stort	flin,	och	han	sade:	
´Nu	har	du	lärt	dig	improvisera	över	Bach.	Från	och	med	nu	skall	du	
studera	Bach	på	detta	sätt´.	(Molander,	1996,	s.	13)	
 

Mästaren	Casals	menar,	enligt	Molander,	att	när	eleven	kan	spela	exakt	som	läraren,	ska	
eleven	själv	skaffa	sig	en	egen	tolkning	utefter	den	förförståelse	och	kännedom	som	
erfarits.		
	
Interpretation	som	begrepp	har	olika	betydelser	och	enligt	Nationalencyklopedin	
(1993)	har	begreppet	följande	översättning:	tolka,	tyda,	förklara	och	översätta.	De	
objekt	som	kan	interpreteras	kan	vara	allt	ifrån	texter	och	bilder	men	även	handlingar	
och	noter.	När	interpretation	sker	inom	musiken	menar	författaren	Hall	
(Nationalencyklopedin,	2017)	att	processen	sker	via	två	led.	Det	första	ledet	när	
tonkonstnären	tar	sig	an	den	noterade	förlagan	och	det	andra	ledet	innefattar	bandet	
mellan	publiken	och	musikutövaren.	De	kreativa	kvaliteterna	av	personlig	klang	ska	
genomsyras	vid	det	klingande	resultatet.	Vidare	skriver	Hall	om	interpretens	
användningsområde	för	den	egna	kreativa	fantasin.	I	notbilden	finns	det	många	direktiv	
och	koder	att	tolka	och	förhålla	sig	till	men	det	finns	också	en	del	som	utelämnas.	I	och	
med	detta	skapas	tolkningsutrymme	för	interpretens	egna	åsikter	och	fantasin	kan	
släppas	fri.		

2.1.1	Bachs	cellosviters	ursprung	och	uppbyggnad		
Enligt	Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000)	har	Johann	Sebastian	Bachs	sex	sviter	för	
solocello	existerat	i	snart	300	års	tid,	men	faktum	är	att	de	inte	alltid	har	varit	aktuella.	
Det	skulle	dröja	till	början	av	1900-talet	innan	den	kände	spanske	cellisten	Pablo	Casals	
(1876-1973)	upptäckte	sviterna.	Innan	dess	var	de	praktiskt	taget	okända	men	med	
Casals	hjälp	fick	musiken	nytt	liv.	Bachs	cellosviter	är	idag	kända	och	ses	som	en	del	av	
standardrepertoaren	för	cellister	världen	över.		
	
Enligt	Winold	(2007)	finns	inga	originalnoter	på	cellosviterna	skrivet	av	Johann	
Sebastian	Bach	själv.	Bach	hade	under	sin	levnadstid	många	”kopister”	som	kopierade	
hans	musik	och	det	är	av	dessa	kopior	som	sviterna	finns	bevarade.	Mellan	år	1717	och	
1723	ska	alla	cellosviterna	ha	skrivits	och	blivit	kompletta,	enligt	Winold,	då	Bach	var	
verksam	som	kapellmästare	hos	Prins	Leopold	av	Anhalt-Cöthen.	Bachs	fru,	Anna	
Magdalena,	kopierade	mycket	av	hans	musik	och	spelade	en	betydande	roll	i	just	
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kopierandet	av	cellosviterna.	Det	här	aktuella	Bachstycket	med	Anna	Magdalenas	
handstil,	enligt	Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000),	finns	bifogat	som	(bilaga	1).			
  
Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000)	menar	att	termen	”suite”	betyder	fristående	
delar	av	dansnummer	i	en	följd.	De	obligatoriska	danserna	i	en	svit	innehåller	
allemande,	courante,	sarabande	och	gigue.	För	att	skapa	en	symmetrisk	design	i	
cellosviterna	lade	Bach	till	så	kallade	intermezzon,	alltså	små	satser	mellan	sarabande	
och	gigue.	Till	exempel	tillkom	det	menuetter,	bouréer	eller	gavotter	i	några	av	sviterna	
men	också	preludier	i	början	av	samtliga	sviter.	I	tiden	kring	1720	när	sviterna	skrevs	
var	det	endast	dansen	menuett	som	var	aktuell.	Denna	ståtliga	dans	var	mest	populär	av	
alla	danser	över	hela	Europa	fram	till	1800-talet.	Sviterna	är	av	skilda	karaktärer	och	
tonarterna	ger	en	viss	hänvisning	till	svitens	stil	och	sinnesstämning.	Fram	till	början	av	
1800-talet	hade	musikern	en	högre	grad	av	frihet	eftersom	musikaliska	direktiv	så	som	
tempo,	dynamik,	frasering	lyste	med	sin	frånvaro	i	noterna.	De	spelade	alltså	mer	efter	
eget	tycke	och	smak	vilket	gav	samma	notbild	en	variation	i	klingande	musik	beroende	
på	vem	som	spelade.	Eftersom	min	studie	har	som	syfte	att	tolka	en	svit	av	Bach	har	
Schwemer	och	Woodfull-Harris	samt	Winold	relevans	för	min	förståelse	för	
cellosviternas	uppbyggnad	och	hur	jag	i	min	tur	tolkar	musiken.	
	
Vidare	beskriver	Winold	(2007)	att	ordet	prelude	kommer	från	franskans	”prélude”	men	
termerna	”prae"	(före)	och	”lude"	(spela)	härstammar	från	latinet.	Alla	sex	sviterna	
börjar	med	ett	prelude	och	har	som	funktion	att	bland	annat	testa	instrumentet,	
introducera	lyssnarna	till	den	kommande	sviten,	eventuellt	få	tyst	på	publikens	sorl	eller	
helt	enkelt	få	en	uppfattning	om	konsertsalens	akustik.	Det	sistnämnda	är	dock	inte	av	
vikt	i	den	andra	svitens	preludium,	det	stycke	som	jag	ska	tolka,	eftersom	detta	
preludium	mer	kan	liknas	vid	en	sarabande,	en	långsam	och	dyster	sats	i	moll	med	
lekande	kromatik	och	disonanstoner.		

2.1.2	Barockcellons	historia	och	spelteknik	
Enligt	Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000)	har	cellons	namn,	antal	strängar	och	
storlek	varierat	genom	tiderna	och	det	var	först	på	slutet	av	1700-talet	som	namnet	
”violoncello"	började	användas	i	Italien.	Cellons	föregångare	som	representerade	basen	i	
violinfamiljen	kunde	tidigare	exempelvis	kallas	basso	di	viola	da	brachio	på	italienska.		
Principen	löd	att	alla	tre	instrumenten	i	violinfamiljen,	diskant,	alt	och	bas	skulle	
stämmas	med	kvint1	då	basens	strängar	var	f,	c,	g	och	med	ett	lågt	bess	om	det	fanns	fyra	
strängar.	Senare	bestämdes	att	cellon	borde	klinga	en	oktav	lägre	än	violan	och	det	kom	
att	bli	den	stämningen	cellon	har	idag.	I	mitten	av	1600-talet	började	detta	gälla	främst	i	
Tyskland	och	Italien	medan	England	och	Frankrike	nåddes	av	informationen	och	var	
villiga	att	byta	mycket	senare.	Schwemer	och	Woodfull-Harris	har	relevans	för	min	
studie	eftersom	mitt	valda	instuderingsstycke	skrevs	under	musikens	barocktid	och	
spelades	på	dåtidens	instrument.	För	att	få	cellon	att	”sjunga”,	enligt	min	definition,	är	
det	av	vikt	att	även	ha	kännedom	om	instrument	och	spelteknik	för	att	vidga	mina	vyer	
och	få	ett	större	spelrum	under	min	tolkningsprocess.		
	
Historiskt	menar	Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000)	att	det	fanns	många	varianter	
på	spelsätt,	det	hände	oftast	att	cellon	spelades	sittande	men	det	var	inte	helt	omöjligt	
att	den	spelades	ståendes	eller	till	och	med	gåendes.	Det	fanns	då	speciella	band	att	ha	
                                                
1	Kvint:	ett	musikalisk	intervall	som	innefattar	5	toner	räknat	från	en	ton	i	en	vanlig	durskala	
(Nationalencyklopedin,	2017).		



 10	

runt	halsen	för	att	kunna	bära	cellon.	Den	stackel2	som	finns	på	alla	nutida	instrument	
fanns	inte	på	den	tiden	vilket	gör	sittställningen	till	en	betydande	skillnad	mellan	de	
olika	århundradena.	Cellon	var	då	fastklämd	med	hjälp	av	cellistens	vadmuskler	och	
cellons	lutning	var	mer	vertikal	än	vad	den	kan	vara	idag	med	stackelns	hjälp.	
	
Schwemer	och	Woodfull-Harris	(2000)	menar	att	barockstråken	inte	alls	såg	ut	och	hade	
samma	förutsättningar	som	den	moderna	stråken	har	idag.	En	av	skillnaderna	var	att	
stråken	hade	en	konvex	form,	alltså	mer	likt	en	pilbåge.	Den	moderna	stråken	skapade	
Francois	Tourte	någon	gång	runt	år	1780	men	barockstråkarna	hade	fortfarande	många	
utövare	och	var	vanligt	så	sent	som	in	på	andra	hälften	av	1800-talet.	Både	stråken	och	
strängarna	på	instrumenten	var	lösare	spända	i	förhållande	till	nutidens	byggda	
instrument,	vilket	gjorde	det	möjligt	att	i	en	annan	utsträckning	spela	på	tre	strängar	
samtidigt.	Det	fanns	olika	sätt	att	hålla	barockstråken	beroende	på	vilken	stil	och	vilket	
land	som	inspirerat	cellisten.	Två	vanliga	sätt	var	antingen	att	spela	med	höger	handflata	
riktad	uppåt	eller	nedåt.	När	fingrarna	var	placerade	över	trästången3	och	handflatan	
nedåt	(det	vanligaste	spelsättet	idag)	var	det	lätt	att	med	hjälp	av	tummen	reglera	talets4	
spänst	om	så	önskades	under	spelets	gång.		

2.1.3	Instuderingsmetoder		
Innan	tolkningsprocessen	och	ett	uttrycksfullt	spel	av	ett	stycke	kan	presenteras	är	det	
av	vikt	att	till	en	början	öva	och	lära	sig	stycket,	vilket	Schenk	(2000)	har	några	
principer	för.	Schenk	poängterar	betydelsen	av	fungerande	och	kreativa	
undervisningsformer	för	att	lyckas	med	övning.	”Stigen	i	snön”	(s.	170)	är	en	av	Schenks	
övningsprinciper	som	syftar	till	att	rädslan	för	att	göra	misstag	inte	ska	överskugga	
övandets	lust.	En	felspelad	ton	ska	inte	ses	som	ett	misslyckande	utan	istället	som	en	del	
av	inlärningsprocessen.	Misstag	ska	alltså	inte	ses	som	misslyckande	utan	mer	som	en	
naturlig	väg	för	att	skaffa	sig	nya	kunskaper	inom	området.	Vidare	i	”snöstigsprincipen”	
menar	Schenk	(2000)	att	för	varje	gång	en	rörelse	sker	läggs	detta	på	minnet	och	med	
tiden	går	det	bara	bättre	och	bättre:	
	

Det	finns	en	princip	som	gör	all	övning	möjlig:	när	vi	gör	en	sak	en	gång	är	det	
lättare	att	göra	samma	sak	en	gång	till.	(Schenk,	2000,	s.	170)	

	
Med	detta	menar	Schenk	(2000)	att	vid	upprepade	rörelsemönster	i	övningen	ökar	
sannolikheten	att	göra	likadant	ytterligare	gånger.	Med	tiden	börjar	rörelsen	bli	
automatisk	och	chansen	att	lyckas	på	nytt	ökar	om	de	tidigare	fungerat	väl.	Om	det	
istället	skett	misslyckanden	vid	tidigare	försök	är	det	inte	fruktbart	att	fortsätta	i	samma	
bana	eftersom	det	felaktiga	mönstret	har	en	tendens	att	befästas	i	muskelminnet.	
Kvalitet	före	kvantitet	är	en	viktig	regel	att	tillämpa	för	att	skapa	sig	goda	övningsvanor.		
	
När	ett	nytt	stycke	ska	läras	in	från	grunden	är	det	av	vikt	att	notbilden	är	begriplig	och	
att	musikutövaren	har	förförståelse	och	kunskap	om	hur	de	olika	tonerna	ska	spelas.	
Thomson	och	Lehman	(2004)	skriver	om	a-vistaläsning	och	hur	denna	förmåga	att	läsa	
noter	för	första	gången	kan	tränas	upp.	Det	som	vill	uppnås	är	kapaciteten	att	kunna	

                                                
2	Stackel:	en	reglerbar	stödpinne	som	sticker	ut	från	cellons	nedre	del	och	har	kontakt	med	golvet	
(Nationalencyklopedin,	2017).		
3	Trästång:	stråkens	runda	och	långa	träpinne	som	håller	taglet	spänt	(Nationalencyklopedin,	2017).		
4	Tagel:	långa	och	grova	hår	från	hästsvans	och	utgör	på	stråken	den	del	som	har	kontakt	med	stängen	och	
får	den	att	vibrera	(Nationalencyklopedin,	2017).		
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spela	stycket	i	ett	enda	flöde,	i	ett	acceptabelt	tempo	samt	att	ta	hänsyn	till	de	
musikaliska	direktiv	som	bland	annat	uttryck,	nyanser,	betoningar	som	finns	i	notbilden.	
Det	musikaliska	flödet	ska	alltså	inte	brytas	trots	att	musikutövaren	inte	har	sett	
notbilden	tidigare.	Ackompanjerande	pianister	har	oftast	tränat	upp	en	bra	förmåga	till	
a-vistaläsning	och	många	examinationssystem	har	just	a-vistaläsning	som	ett	delprov.	
Ett	av	knepen	för	att	bli	en	bättre	a-vistaläsare	är	att	låta	blicken	vara	före	och	läsa	de	
noter	som	kommer	härnäst.	En	van	notläsare	märker	snabbt	hur	olika	typer	av	former	
eller	sekvenser	dyker	upp	i	musiken	och	många	toner	i	upp	till	sju	noter	kan	memoreras	
innan	de	spelas.	Det	skulle	till	exempel	kunna	vara	toner	i	en	skalföljd,	treklanger	eller	
ett	tema	som	upprepar	sig.	Ytterligare	ett	tillvägagångssätt	för	att	öva	på	a-vistaläsning,	
menar	Thomson	och	Lehmann,	är	att	välja	tempo	med	utgångspunkt	i	styckets	svåraste	
passage.	Om	hela	stycket	spelas	med	det	noga	utvalda	grundtempot	är	det	enklare	att	få	
ett	helhetsintryck	och	tempot	ska	utefter	dessa	förutsättningar	kunna	vara	konstant.		

2.2	Tidigare	forskning	inom	området	
Jørgensen	(2004)	skriver	om	olika	funktionella	strategier	för	att	lyckas	med	individuell	
övning.	Det	finns	oändligt	många	strategier	för	att	ta	sig	an	ett	stycke	och	de	kan	variera	
från	person	till	person.	Författaren	poängterar	att	inga	tillvägagångssätt	anses	vara	rätt	
eller	fel,	författaren	ger	istället	olika	exempel	på	övningsstrategier	ur	flera	olika	
perspektiv	såsom	olika	områdesfokus,	konkreta	mål	och	kvalitet	på	övningen	för	att	bäst	
passa	den	aktuella	inlärningsprocessen.	Jørgensen	menar	också	att	professionella	
musiker,	men	även	studenter	på	avancerad	nivå,	har	olika	uppfattningar	om	vad	som	
menas	med	effektiv	övning.	Eftersom	det	är	individuellt	från	person	till	person	vad	som	
är	en	bra	eller	dålig	övningsstrategi	anses	inget	heller	vara	rätt	eller	fel	tillvägagångssätt.	
För	att	utveckla	sin	egen	övning	är	det	viktigt	att	kunna	analysera	och	observera	tiden	i	
övningsrummet	för	att	bli	medveten	om	vad	som	egentligen	sker.	En	bra	övningsstrategi	
är	att	fokusera	på	en	eller	två	särskilda	saker	för	att	effektivisera	övningspasset.	
Jørgensen	menar	också	att	planering,	då	konkreta	och	specifika	mål	sätts	upp	inför	
övningspasset,	strukturerar	upp	övningstiden	och	det	leder	till	konkreta	mål	att	sträva	
efter.	Författarens	slutsats	är	att	musikutövare	behöver	öva	på	att	öva	för	att	finna	
variation	och	medvetenhet	som	gynnar	det	framtida	musicerandet.		
 
Dalen	(2012)	skriver	om	dansen	i	Bachs	cellosviter	och	om	sitt	intresse	för	sviterna	och	
ställer	sig	frågan,	hur	ska	de	egentligen	spelas?	I	ett	projekt	tog	han	hjälp	av	
danspedagoger	för	att	lära	sig	dansa	barockdans	med	strävan	att	förstå	sig	på	och	
återuppliva	musikens	ursprung	till	starkare	danskänsla.	Som	dansmusik	behöver	
sviterna	spelas	med	en	stadig	puls	och	utan	allt	för	utsmyckade	dragningar	till	följd	av	
ett	mer	expressivt	uttryckssätt.	Även	om	sviterna	i	huvudsak	inte	skrevs	som	dansmusik	
är	det	ändå	flertalet	lärare	som	nämner	det	som	metafor	för	att	lättare	kunna	ta	sig	an	
musiken.	Dalens	förhoppning	är	att	få	upp	ögonen	för	hur	två	nära	besläktade	
konstformer	kan	upplevas	som	ett	när	de	existerar	tillsammans	under	ett	framförande.	
Forskningen	inleddes	med	att	göra	en	analytisk	tolkning	av	sviterna	och	han	upptäckte	
att	dessa	dansanta	satser	utan	utsmyckningar	och	ornamentik	är	ruskigt	likt	fransk	
dansmusik	under	samma	tidsperiod.	Med	denna	information	är	det	lättare	att	förstå	sig	
på	och	ta	beslut	om	tempoanvisningar	för	att	göra	dansen	rättvisa	musikaliskt.		
	
Prindle	(2011)	skriver	i	sin	masteruppsats	hur	samtliga	preludes	i	Bachs	sex	cellosviter	
är	uppbyggda	i	form	och	struktur.	Prindle	har	analyserat	på	en	grundlig	nivå	för	att	få	en	
förståelse	för	musiken	på	ett	djupare	plan.	Han	skriver	om	den	andra	svitens	Prelude	i	d-
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moll	som	en	sarabande,	vilket	även	Winold	(2007)	gör	i	sin	bok,	då	formen	och	
karaktären	antyder	en	långsam	sats.	Den	tonala	strukturen	i	d-mollsviten	menar	Prindle	
är	anmärkningsvärt	mörk	och	dyster,	speciellt	till	en	början.	Det	blir	ljusare	med	tiden	
men	ackorden	som	bildas	över	takterna	skvallrar	om	den	mörka	sidans	dominans	som	
genomsyrar	satsen.	Han	fortsätter	visa	på	ackordens	följd	som	i	ett	försök	att	förstå	sig	
på	Bachs	musikaliska	tänkande	under	den	tiden	han	skrev	musiken.	Den	första	rytmen	
som	öppnar	hela	stycket	återkommer	ett	flertal	gånger	fast	med	andra	toner,	vilket	
påvisar	en	annan	karaktär	och	kanske	av	annan	klangfärg.	Över	svitens	helhet	har	
Prindle	gjort	ett	diagram	för	att	på	ett	översiktligt	sätt	skildrat	strukturen	och	beskrivit	
de	olika	delarna	med	ord.	Första	temat/delen	är	till	största	del	bara	en	improvisation	
över	en	baslinje	med	olika	sekvenser	medan	det	andra	temat	är	en	utvikning	till	andra	
tonarter	som	till	slut	hittar	tillbaka	till	d-moll	och	avslutas	med	långa	ackord.		
	
Ett	arbete	som	tangerar	föreliggande	studie	är	Ahlbäcks	(2016)	examensarbete	där	han	
beskriver	hur	teknik	och	frasering	samverkar	i	samband	med	instudering	av	ett	stycke.	
Ahlbäck	beskriver	sin	väg	till	interpretation	genom	att	på	ett	djupare	plan	förstå	
strukturen	och	det	harmoniska	flödet	i	det	valda	stycket	för	klassisk	gitarr.	Efter	en	
grundlig	analys	av	stycket,	provning	av	fungerande	fingersättningar	och	
instuderingsprocess	avslutar	Ahlbäck	med	en	reflektion	över	olika	typer	av	
uppspelningsmiljöer.	Beroende	på	var	stycket	spelas	upp,	på	lektion	eller	på	konsert,	
kan	brister	i	instuderingsprocessen	belysas.	Om	det	funnits	några	svåra	passager	som	
kräver	mycket	koncentration	från	utövaren	kan	det	i	uppspelningsmiljö	för	publik	bli	
betydligt	mer	märkbart	om	det	inte	riktigt	går	som	planerat.		

2.3	Teoretiskt	perspektiv	–	Hermeneutik		
Ödman	(2007)	skriver	att	perspektivet	hermeneutik,	eller	tolkningskonst	som	det	också	
kallas,	har	sin	grund	i	den	grekiska	mytologin.	En	av	gudarna	hette	Hermes	och	han	hade	
bland	annat	i	uppdrag	att	agera	budbärare	mellan	gudarna	och	de	odödliga.	Frågor	om	
ödet	och	existensen	har	alltid	varit	aktuella	och	förmedlandet	av	budskap	ansågs	viktigt,	
oberoende	av	budskapets	vikt	eller	syfte.	Till	en	början	var	hermeneutiken	ett	
hjälpmedel	för	att	kunna	förstå	och	tolka	Bibeln	och	dess	skrifter.	Med	tiden	vidgades	
perspektivets	områden	i	takt	med	att	samhället	förändrades	och	hermeneutiken	kom	att	
användas	utanför	religionens	ramar,	exempelvis	inom	humanvetenskap.		
	
Gadamer	(1997)	belyser	den	traditionella	hermeneutikens	tre	grundpelare,	subtilitas	
intelligendi	(förstå),	subtilitas	explicandi	(förklara)	och	subtilitas	applicandi	
(tillämpa/använda).	Med	tiden	och	tillsammans	med	samhällets	förändring	talar	Ödman	
(2007)	idag	om	samma	grundstenar	vilka	har	blivit	mer	utvecklade:	tolkning,	förståelse	
och	vetande.	Bandet	mellan	den	forna	antiken	och	dagens	nutid	finns	kvar	eftersom	
hermeneutikens	grundpelare	alltid	har	varit	något	allmänmänskligt.		
	
Ödman	(2007)	skriver	fortsättningsvis	om	vikten	av	förförståelse	i	många	sammanhang	
och	att	”vi	kan	inte	förstå	utan	att	redan	ha	förstått”	(Ödman,	2007,	s.	102).	
Förförståelsen	ger	en	riktning	åt	var	vi	ska	söka	information	härnäst	och	är	inte	bara	ett	
minne	vi	skapat	oss	med	hjälp	av	tidigare	erfarenheter.	Det	råder	ett	starkt	band	mellan	
förförståelse,	förståelse	och	intentionalitet.		
	
Gadamer	(1997)	menar	att	den	hermeneutiska	cirkeln	utgör	förhållandet	mellan	del	och	
helhet.	Den	process	som	beskrivs	som	verkningshistoria	är	när	textförståelsen	aldrig	tar	
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slut.	En	text	kan	läsas	många	gånger	men	förstås	och	tolkas	på	olika	sätt	eftersom	
förförståelsen	med	tiden	har	ändrats.	I	och	med	den	visuellt	slutna	cirkeln	kommer	
samma	punkt	passeras	många	gånger	och	förförståelsen	ändras	då	på	grund	av	nya	
erfarenheter	och	tolkningar	i	cirkelns	bana.	Ödman	(2007)	beskriver	cirkeln	som	en	till	
viss	del	fungerande	metod	men	den	har	även	sina	brister.	Cirkeln	kan	upplevas	som	
statisk	och	det	är	inte	lätt	att	få	syn	på	del-	och	helhetsstrukturerna.	Är	det	istället	en	
visuell	spiral	som	snurrar	sig	vidare	kommer	inte	samma	punkt	att	gås	igenom	mer	än	
en	gång.	På	så	sätt	har	tolkningsförmågan	i	en	annan	utsträckning	möjlighet	att	
utvecklas	och	nå	högre	höjder.		
	
Ödman	menar	att	”inte	tvinga	sig	på”	(2007,	s.	13)	ligger	i	hermeneutikens	natur	och	
grundförutsättningen	ska	ske	på	lika	villkor.	När	detta	är	uppnått	kan	en	dialog	te	sig	
som	ömsesidig	och	skapa	en	ökad	förståelse	som	görs	tillgänglig	för	andra.	Ett	exempel	
på	detta	är	att	när	en	bok	läses	går	det	inte	att	finna	någon	dialog	med	bokens	författare.	
Läsaren	läser	och	förstår	textens	innebörd	utifrån	sin	egen	tolkningsförmåga.	
Självreflektion	ställs	därför	i	centrum	eftersom	läsaren	brottas	med	sina	egna	tankar	och	
funderingar	kring	den	skrivna	texten.	På	samma	sätt	skulle	det	kunna	ske	när	en	
musiker	studerar	en	notbild	som	ska	tolkas.	Det	är	inte	alltid	kompositören	går	att	fråga	
om	huruvida	stycket	ska	spelas,	vilket	lämnar	över	ansvaret	om	tolkningsfrågan	och	
dess	process	till	musikern	i	fråga.	Den	egna	musiken	skapas	utefter	tolknings-	och	
förförståelseförmåga.		
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3	Metodkapitel				
I	följande	kapitel	presenteras	studiens	metoder,	dess	genomförande,	bearbetning	och	
analys.	Kapitlet	innehåller	även	reflektioner	kring	studiens	tillförlitlighet	och	giltighet.			

3.1	Beskrivning	och	motivering	av	metoder		
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	instuderingsprocessen	sker,	från	okänd	not	till	
tolkning	med	avseende	på	att	cellon	ska	”sjunga”.	Min	egen	definition	av	hur	ett	
instrument	kan	uppfattas	som	att	det	sjunger	är	att	musikern	försöker	efterlikna	
sångens	klang,	det	vill	säga	en	rund	klang	innehållande	en	kärna	och	renhet	som	inte	
avslöjar	några	skarvar	eller	kanter.	För	att	kunna	studera	detta	på	bästa	möjliga	sätt	kan	
det	vara	till	hjälp	att	använda	sig	av	olika	metoder	eftersom	processen	då	blir	sedd	ur	
flertalet	perspektiv.		
	
Bjørndal	(2005)	skriver	bland	annat	om	loggbok	som	en	observationsmetod.	När	en	
loggbok	skrivs	öppnar	det	upp	för	reflektion	i	en	annan	grad	än	vad	som	sker	utan	den	
skrivna	processen.	Filosofen	Lev	Vygotskij,	enligt	Bjørndal,	och	många	med	honom	
menar	att	om	handen	och	ögat	förenas	till	en	helhet	främjas	inlärningen	på	ett	unikt	sätt.	
Den	inre	dialogen	inom	oss	framhävs	då	vikten	av	att	lyssna	till	oss	själva	stärks.	
Bjørndal	menar	även	att	en	loggbok	bör	följa	en	struktur	för	att	lättare	vara	överskådlig	
vid	analys.	En	strukturerad	loggbok	kan	se	ut	på	många	sätt	och	innefatta	olika	typer	av	
frågor	att	besvara,	beroende	på	vilket	syfte	loggboksskrivandet	har	för	personen	i	fråga.	
I	mitt	fall	använde	jag	mig	av	en	strukturerad	reflektionsloggbok	med	två	kategorier	
som	jag	skulle	svara	på,	”beskrivning”	samt	”tolkning	och	reflektion”.	Med	Bjørndals	två	
kategorier	lade	jag	även	till	en	egen	fråga,	”varför?”.	Detta	för	att	utveckla	mitt	svar	på	
reflektionen	och	kunna	sätta	ord	på	den	tolkning	jag	gjort.		
	
En	annan	fungerande	observationsmetod	som	Bjørndal	(2005)	också	belyser	är	
dokumentation	med	hjälp	av	videoinspelning.	Det	positiva	med	metoden	är	att	en	
situation	kan	bevaras	och	konserveras	för	att	senare	kunna	analyseras	flera	gånger	om.	
Det	är	omöjligt,	fortsätter	Bjørndal,	att	i	stunden	kunna	fokusera	på	alla	detaljer	som	
sker	eftersom	mycket	av	informationen	lätt	hamnar	i	periferin.	När	forskaren	istället	
analyserar	videon	efteråt,	studeras	den	stora	rikedom	av	detaljer	som	bevarats	och	flera	
olika	händelser	kan	skådas	vid	flertalet	tillfällen.	Eftersom	en	videokamera	tar	upp	både	
ljud	och	bild	är	det	möjligt	att	självkännedomen	stärks	då	den	egna	processen	speglas	
från	ett	annat	perspektiv.	Det	som	upplevts	vid	inspelningen	kanske	inte	stämmer	
överens	med	det	inspelade	resultatet	eller	tvärt	om.	De	negativa	aspekterna	av	en	
videoinspelning	är	att	”verkligheten”	inte	alltid	återges	från	den	korrekta	sidan,	det	kan	
aldrig	bli	en	sann	kopia.	Det	är	bland	annat	eftersom	alla	sinnen	inte	stimuleras	vid	
observation	av	inspelningen	men	det	kan	även	bero	på	inspelningsapparatens	
försämrade	ljudkvalitet.	Trots	videoinspelningens	brister	menar	Bjørndal	ändå	att	det	är	
den	bästa	observationsmetoden	för	att	i	största	möjliga	mån	kunna	återskapa	en	så	
”sann”	kopia	av	verkligheten	som	möjligt.	Jag	valde	att	arbeta	med	denna	metod	då	jag	
genom	videoinspelning	i	efterhand	kan	lyssna	på	mina	övningspass	och	höra	hur	min	
tolkning	av	stycket	har	förändrats	över	tid.		
	
För	att	få	svar	på	hur	min	upplevda	känsla	stämmer	överens	med	verkligheten	och	i	
vilken	grad	mitt	instrument	”sjunger”	är	det	näst	intill	oundvikligt	att	inte	fråga	andra	
personer	om	deras	åsikter.	Detta	har	jag	gjort	genom	att	sammanställa	ett	frågeformulär	
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(bilaga	2)	som	fem	personer	fått	ifylla	samtidigt	som	de	tittar	och	lyssnar	till	
videoinspelning	av	det	aktuella	Bachstycket.	Johansson	och	Svedner	(2010)	beskriver	
hur	enkäter	och	frågeformulär	ska	designas	för	att	i	största	mån	ge	en	rättvis	och	sann	
bild	av	svaren	som	möjligt.	Enligt	författarna	är	det	vid	frågekonstruktionen	bra	att	
tänka	på	bland	annat	språkets	tydlighet,	inte	göra	enkäten	för	lång	samt	mestadels	
använda	frågor	med	fasta	svarsalternativ.	Om	enkät	används	som	den	enda	metoden,	
ges	endast	en	bred	men	ytlig	information.	Men	om	utrymme	ges	i	enkäten	att	svara	med	
egna	ord	kan	svaren	få	en	mer	kvalitativ	karaktär	än	om	svarsalternativen	är	fasta.	Även	
Bjørndal	(2005)	beskriver	hur	enkäter	kan	utformas	och	poängterar	att	de	flesta	enkäter	
innehåller	både	slutna	svarsalternativ,	förbestämda	rutor	för	respondenterna	att	
ikryssa,	och	öppna	svarsalternativ	där	en	fri	text	kan	ges	som	svar	på	frågan.	En	vanlig	
kombination,	menar	Bjørndal,	är	att	en	fråga	med	slutna	svarsalternativ	följs	upp	av	en	
fråga	med	öppna	svarsalternativ.	Respondenten	får	därmed	möjlighet	att	kommentera	
samt	motivera	sitt	svar	på	frågan.	För	att	få	syn	på	fler	nyanser	av	respondenternas	
uppfattningar,	fortsätter	Bjørndal,	används	också	skalor	som	en	variant	av	frågor	med	
slutna	svarsalternativ.	Skalan	graderas	vanligtvis	från	1-10	där	ett	är	”mycket	dåligt”	och	
tio	är	”mycket	bra”.	I	mitt	fall	använde	jag	mig	av	frågor	innehållande	både	slutna	och	
öppna	svarsalternativ	samt	frågor	med	graderad	skala.	Som	exempel	rörde	en	av	
frågorna	i	vilken	grad	de	uppfattar	att	min	cello	”sjunger”,	utefter	min	definition,	och	den	
frågan	hade	som	svarsalternativ	1-5,	där	ett	är	”sämst	och	fem	är	”bäst”.	Vidare	hade	jag	
även	frågor	som	gav	utrymme	för	öppna	svar	då	jag	bland	annat	efterfrågade	vilken	
känsla	de	fick	när	de	lyssnade	till	stycket. 		
	
Eftersom	mitt	valda	ämne	i	studien	handlar	om	vägen	från	okänd	not	till	tolkning	är	det	
många	delar	som	ska	vävas	ihop	till	en	helhet	för	att	nå	det	klingande	resultatet.	Därför	
valde	jag	flera	olika	metoder	för	att	få	en	bredare	överblick	av	processens	gång.	De	
metoder	som	använts	är	loggbok,	videoinspelning	samt	en	kombination	av	de	båda,	
videoinspelat	tal.	Till	en	början	var	jag	helt	säker	på	att	videoinspelat	tal	var	det	bästa	
alternativet	då	många	av	mina	tolkningsidéer	dokumenterades	på	inspelningarna.	
Under	tiden	förde	jag	parallellt	en	del	loggboksskrivande	som	i	stora	drag	rörde	det	som	
skett	på	videoinspelningen	för	att	skapa	en	helhetsstruktur.	Efter	en	tid	insåg	jag	att	de	
fyra	första	videoinspelningsfilerna	var	skadade	och	inte	kunde	öppnas	på	datorn.	
Mycket	information	gick	alltså	förlorad	på	grund	av	tekniskt	fel	vilket	var	det	sista	jag	
ville	råka	ut	för.	Jag	fick	helt	enkelt	börja	om	på	nytt	med	att	anteckna	det	jag	kunde	
minnas	från	de	förlorade	videoinspelningarna.	Därefter	var	jag	mer	noggrann	med	att	
föra	loggbok	och	spara	de	inspelade	filerna	på	fler	än	ett	ställe	på	datorn	för	att	inte	
informationen	skulle	gå	förlorad	ännu	en	gång.		
	
Då	arbetets	syfte	är	att	undersöka	hur	min	instuderingsprocess	sker,	från	okänd	not	till	
klingande	resultat,	är	det	av	vikt	att	jag	dels	tar	hjälp	av	både	loggbok,	för	att	samla	in	
mina	tankar	om	tolkning	samt	transkriptionerna	av	videofilmerna,	för	att	skapa	en	
helhet	i	processen.	Om	jag	endast	använt	mig	av	skriftlig	loggbok	hade	den	klingande	
musiken	inte	blivit	tillgänglig	att	analysera	vid	ett	senare	tillfälle.				

3.2	Design	av	studien		
Under	följande	rubrik	presenteras	mitt	val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt	och	vilka	
situationer	jag	dokumenterade.	Även	hur	genomförandet	av	dokumentationen	gick	till	
och	hur	jag	bearbetade	och	analyserade	dokumentationen.	Sist	beskrivs	hur	etiska	
överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	har	ägt	rum.			
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3.2.1	Val	av	musikaliskt	gestaltande	projekt		
För	att	kunna	göra	min	egna	musikaliska	tolkning	av	ett	stycke	valde	jag	att	i	
föreliggande	arbete	studera	in	Preludiet	i	d-moll	i	andra	cellosviten	av	Johann	Sebastian	
Bach.	Stycket	har	jag	inte	spelat	själv	och	jag	har	inte	heller	någon	ihågkommen	
variation	på	någon	annans	tolkning	av	musiken.	Därför	valde	jag	just	detta	stycke	
eftersom	jag	inte	ville	påverkas	av	andras	tolkningar	och	därmed	kunna	skapa	min	egen	
klingande	musik	utifrån	noterna.	Min	cellolärare	har	på	sätt	och	vis	påverkat	mig	en	
aning	eftersom	jag	på	lektionstid	har	fått	tips	och	råd	om	hur	stycket	i	fråga	kan	spelas.	
Detta	var	däremot	en	del	av	studien,	att	undersöka	hur	mottaglig	jag	är	av	andras	
tolkningar	och	hur	min	egen	tolkning	påverkas	av	det.		
	
Det	aktuella	Bachstycket	består	till	stora	delar	av	samma	notvärden	genom	hela	stycket	
(bilaga	1,	3	och	4),	vilket	kan	göra	musiken	monoton	om	åttondelarna	spelas	utan	
musikalisk	frasering	eller	riktning.	Detta	är	ytterliggare	en	anledning	till	att	jag	valde	
just	detta	stycke,	för	att	känna	ett	behov	av	att	tolka	musiken	till	den	grad	att	lyssnarna	
finner	åttondelarna	intressanta	och	livfulla	trots	den	mängd	de	förekommer	i.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Jag	valde	att	inte	dokumentera	samtliga	övningspass	med	videoinspelning	men	däremot	
skrev	jag	en	strukturerad	loggbok	efter	varje	avslutat	övningspass	eller	lärarledd	
lektion.	4	stycken	videoinspelningar	när	jag	övar	enskilt	på	stycket	valde	jag	att	
dokumentera,	2	lektioner	med	lärare	samt	en	avslutande	videoinspelning	när	jag	spelar	
på	en	terminsredovisning	för	flera	lärare	och	även	några	studenter	på	musikhögskolan.		
	
De	tillfällen	som	blev	videoinspelade,	med	undantag	för	terminsredovisningen,	ägde	
rum	i	ett	stort	undervisningsrum	där	akustiken	gav	klangen	en	bättre	rättvisa	i	
jämförelse	med	ett	mindre	övningsrum.	Det	blev	även	lättare	för	mig	att	kunna	skapa	
min	egen	klang	utifrån	det	jag	hör	i	rummet.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Samtliga	övningstillfällen	blev	dokumenterade	med	hjälp	av	loggboksskrivande,	mer	
eller	mindre	ingående	på	grund	av	det	tekniska	missödet	som	uppstod.	Med	loggbokens	
hjälp	satte	jag	igång	min	inre	reflektion	och	började	tänka	i	nya	banor	som	jag	inte	
tidigare	gjort.	Min	ambition	var	att	öva	på	sviten	fyra	gånger	i	veckan	för	att	få	en	
kontinuitet	i	processen	samt	för	att	öva	inför	mitt	uppsatta	mål,	terminsredovisningen	i	
mitten	av	december.	Kanske	var	min	ambition	för	hög	vilket	resulterade	i	att	stycket	låg	
i	vila	en	tid,	dels	för	att	mycket	annat	upptog	min	tid	men	även	på	grund	av	bristande	
motivation.	Två	lektioner	med	min	cellolärare	valde	jag	även	att	dokumentera	med	
videoinspelning	där	jag	på	ett	enkelt	tillvägagångssätt	kunde	få	upplysning	om	hur	väl	
jag	påverkades	av	min	lärares	eget	tycke	och	smak	vad	gäller	tolkningen.	Jag	fick	även	
möjlighet	att	låna	ett	tidsenligt	instrument,	en	barockcello	med	tillhörande	
barockstråke.	Allt	för	att	få	en	så	bred	utgångspunkt	som	möjligt,	vilket	kunde	vara	
behjälpligt	i	min	tolkningsprocess.	Dessa	övningspass	finns	också	dokumenterade	bland	
videofilmerna.		
	
Kollegieblocket	där	mina	loggboksanteckningar	skrevs	hade	sin	bestämda	plats	i	
celloväskan	tillsammans	med	noterna.	Det	blev	ett	naturligt	avslut	på	övningspasset	att	
sätta	sig	ner	och	skriva	ner	sina	reflektioner	för	att	knyta	ihop	säcken	och	lämna	
tankarna	med	övningen	bakom	sig	en	stund.	Jag	daterade	varje	anteckning	med	datum,	
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tid	och	dag	för	att	få	en	struktur	och	för	att	underlätta	en	eventuell	tillbakablick	bland	de	
många	nedskrivna	orden.	Loggboken	skrevs	mestadels	med	en	bra	struktur	och	
noggrannhet	men	det	förekom	även	de	gånger	då	jag	endast	skrev	ner	några	”ord	i	
farten”	eftersom	det	var	brist	på	tid	eller	motivation.		
	
Det	videoinspelade	talet,	som	är	en	av	metoderna	jag	använde	mig	av,	betyder	att	jag	
under	inspelningen	för	en	”muntlig	loggbok”	direkt	till	kameran	där	jag	pratar	och	
diskuterar	högt	för	mig	själv.	Jag	spelar	alltså	en	fras,	stannar	upp	och	berättar	hur	det	
kändes	eller	hur	jag	upplevde	musiken.	Spelar	samma	fras	igen	fast	på	ett	annat	sätt,	
kanske	med	ändrade	stråkbågar	eller	fingersättning	för	att	sedan	höra	min	kommentar	
efter	den	variationen.	Det	som	fungerar	bra	med	denna	metod	är	att	jag	får	svar	direkt	
på	mina	upplevda	känslor	och	om	det	stämmer	överens	med	det	klingande	exemplet.	
Inspelningsapparaten	(zoom	med	videofunktion)	placerades	i	en	vinkel	där	hela	cellon	
och	jag	syntes	i	bild	utan	att	bli	skymd	av	notstället	framför.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
De	material	som	finns	samlat	i	loggboken	är	formulerat	med	tydlighet	och	strukturen	är	
lättöverskådlig.	Efter	att	ha	läst	igenom	loggboken	ett	flertal	gånger	för	att	granska	och	
analysera	det	jag	skrivit	valde	jag	sedan	att	markera	texten	genom	att	stryka	under	med	
olika	färger.	Detta	gjorde	jag	i	syfte	att	på	ett	enklare	sätt	få	upp	ögonen	för	vilka	teman	
som	jag	ansåg	var	relevanta	för	studien.	Eftersom	loggboken	fått	vila	ett	tag	sedan	jag	
skrev	de	sista	anteckningarna	blev	det,	så	att	säga,	med	”andra	ögon”	som	jag	tolkade	det	
jag	skrivit.	Teman	och	deras	underrubriker	växte	succesivt	fram	och	skapade	därmed	en	
klarare	bild	av	hur	jag	i	min	instuderings-	och	tolkningsprocess	gått	tillväga.		
	
Samtliga	videoinspelningar	valde	jag	att	analysera	i	syfte	att	skapa	en	så	bred	och	exakt	
bild	som	möjligt	av	min	tolkningsprocess	samt	det	klingande	resultatet.	Vid	analysen	
gjorde	jag	tabeller	efter	de	olika	teman	som	framkommit	och	antecknade	
händelseförloppet	i	stora	drag	med	kommentarer	utifrån	det	som	visade	sig.	Eftersom	
de	tidigare	videofilmerna	i	arbetet	gick	förlorade	blev	processen	runt	min	
”spelutveckling”	något	begränsad.	Trots	detta	syns	en	tydlig	förändring	under	de	sista	
veckornas	arbete,	och	min	interpretation	varierade	och	utvecklades	under	denna	tid.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	giltighet	och	tillförlitlighet	
Den	problematik	som	kan	uppstå	när	jag	analyserar	och	reflekterar	över	mitt	agerande	
är	att	jag	måste	kunna	skilja	på	mig	själv	som	musiker	och	mig	själv	som	forskare.	Har	
jag	förmågan	att	observera	mig	själv	som	musiker	ur	ett	”objektivt”	perspektiv?	Frågan	
är	svår	att	svara	på	men	med	tanke	på	att	materialet	till	arbetet	samlades	in	på	
höstterminen,	då	jag	agerade	musiker,	och	jag	som	forskare	gör	analys-	och	
skrivprocessen	på	vårterminen,	ger	det	en	viss	distans	till	studien.	Denna	distans	är,	som	
jag	ser	det,	av	vikt	när	det	gäller	att	som	forskare	eftersträva	att	vara	neutral	och	
objektiv	vid	analysen	av	mig	själv.		
	
I	studien	har	jag,	som	tidigare	nämnts,	valt	att	fokusera	på	min	egen	instuderings-	och	
tolkningsprocess,	men	för	att	kunna	svara	på	två	av	mina	forskningsfrågor	huruvida	jag	
påverkas	av	andras	tolkningar	samt	hur	min	”sjungande	cello”	upplevs	av	publik,	har	jag	
varit	i	behov	av	andra	personers	åsikter.	Därför	har	jag	som	forskare	tagit	ställning	till	
olika	etiska	överväganden	i	mitt	observationsarbete.	Bjørndal	(2005)	menar	att	den	
enskildes	integritet,	innehållande	den	inre	zonen	av	tankar	och	känslor,	skiljer	sig	från	
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person	till	person.	Pedagogens	uppgift	är	att	överväga	och	iaktta	när	den	gränsen	är	
nådd	för	att	visa	hänsyn	för	de	observerandes	åsikter.	Därför	är	de	personer	som	har	
deltagit	i	min	studie	benämts	som	anonyma.	De	5	respondenterna	har	alltså	genom	att	
svara	på	mina	enkätfrågor	även	accepterat	och	gett	sitt	medgivande	i	att	vara	anonyma	i	
föreliggande	arbete.	 
	
	 	



 19	

4	Resultat	
I	följande	kapitel	presenteras	resultatet	av	analysen.	Det	första	temat	som	beskrivs	är	
Instuderingsmetoder	följt	av	Min	tolkningsprocess	och	Lärarens	påverkan.	Slutligen	det	
sista	temat,	Klingande	resultat	och	andras	tolkningar	som	innefattar	terminsuppspelet	
samt	svaren	från	lyssnargruppens	enkät.	De	blockcitat	som	förekommer	i	resultatdelen	
är	citat	hämtade	ut	min	skriftliga	loggbok,	videofilmer	och	lyssnargruppens	enkätsvar.			

När	följande	symbol	[...]	visas	har	delar	av	text	tagits	bort	för	att	läsaren	på	ett	enklare	
sätt	ska	förstå	meningarna	i	sin	kontext.	Vid	några	tillfällen	förekommer	citat	från	min	
lärare	och	de	fem	personer	i	lyssnargruppen	som	agerade	respondenter	till	min	enkät.	
Samtliga	benämns	som	anonyma	i	arbetet	med	(Min	lärare),	(Person	1),	(Person	2)	och	
så	vidare.		

4.1	Instuderingsmetoder		
I	detta	avsnitt	beskrivs	hur	a-vistaläsning,	pizzicatospel	och	intonation	har	påverkat	mig	
under	studiens	gång.		

4.1.1	A-vistaläsning		
Det	första	jag	gjorde	för	att	ta	mig	an	det	valda	Bachstycket,	Prelude	i	d-moll,	var	att	
spela	igenom	det	långsamt.	Jag	fokuserade	på	en	fungerande	a-vistaläsning	och	
ambitionen	var	att	spela	med	de	förvalda	fingersättningar	som	angavs	i	notbilden.	
Stråkbågar,	dynamik,	fraseringar	och	gestaltning	av	musiken	togs	det	ingen	hänsyn	till	
vid	just	detta	övningstillfälle,	istället	lämnades	utrymme	för	att	kunna	fokusera	på	
noterna	och	dess	rytmer.	Min	vision	var	att	spela	stycket	i	ett	behagligt	tempo	och	sträva	
efter	att	hålla	det	konstant.	Enligt	en	av	mina	anteckningar	i	den	skriftliga	loggboken	
står	följande:	
	

Till	en	början	fungerade	det	bra	att	spela,	typ	halva	första	sidan.	Sen	blev	
rytmen	lite	konstig	och	efter	en	svår	passage	spelade	jag	fel	rytm	och	tog	
om	det	svåra	stället	några	gånger	[...]	Det	jag	lagt	märke	till	nu	är	att	jag	
rusar	på	det	ställena	som	är	lätta,	där	det	oftast	är	i	första	läget	eller	
toner	i	en	skala,	stigande	eller	fallande.	Nästa	gång	ska	jag	öva	med	
metronom!	(Loggbok,	160916)		

	
Citatet	ovan	är	taget	från	min	övning	då	jag	spelade	stycket	för	första	gången	och	det	jag	
redan	då	uppmärksammade	var	hur	jag	i	början	höll	mig	till	ett	någorlunda	konstant	
tempo.	Längre	in	i	stycket	ökade	tempot	vid	lätta	passager	eftersom	fingrarna	visste	var	
de	skulle	ta	vägen.	I	de	svårare	passagerna,	däremot,	la	jag	märke	till	hur	tempot	sänktes	
då	jag	lättare	skulle	få	tid	till	notläsning	och	strängbyte.		
	
Stycket	består	mestadels	av	sextondelar	som	bidrar	till	musikens	flöde.	I	de	passager	då	
dessa	förekommer	i	en	följd	var	det	lätt	för	mig	att	läsa	not	efter	not	och	inte	behöva	
tänka	på	rytmen,	då	stråken	klarade	sig	mer	eller	mindre	på	egen	hand.	När	istället	det	
rytmiska	mönstret	
ändrades	och	det	dök	upp	
en	punkterad	åttondel	följt	
av	en	sextondel	(se	figur	1,	
tredje	slaget	i	andra	
takten),	upplevde	jag	det	 Figur	1.	Exempel	på	när	det	rytmtiska	mönstret	ändras	i	takt	8-9	i	Suite	II,	

Prelude	av	Bach.	Paul	Torteliers	utgåva	s.	10	(bilaga	3	och	4).		
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svårare	att	få	en	fin	övergång	och	rent	impulsivt	ville	jag	istället	spela	åttondelen,	som	
har	längre	notvärde,	lika	kort	som	en	sextondelsnot.		
	
Just	a-vistaläsning	innebär	att	notläsning	sker	för	en	okänd	not	vid	första	
genomspelningen.	I	min	instuderingsprocess	var	jag	tvungen	att	öva	a-vista	flera	gånger	
eftersom	stycket,	innehållande	många	noter,	tar	tid	att	lära.	Därför	har	jag	fortsatt	att	
skriva	i	loggboken	om	dessa	företeelser.		
	

Nu	gick	det	mycket	mycket	bättre	med	metronom	och	tempot	är	högre	än	
vad	det	var	igår	när	jag	övade.	Jag	tar	inte	och	spelar	igenom	hela	stycket	
eftersom	det	är	så	långt	och	jag	har	svårt	med	koncentrationen	under	en	
så	lång	tid.	(Loggbok,	250916)	

	
Vad	citatet	från	loggboken	kan	avslöja,	är	att	jag	efter	någon	veckas	övning	gjort	
framsteg	i	min	instudering.	Användningen	av	metronom	resulterade	i	ett	stadigt	tempo	
och	därmed	”tvingade”	jag	mig	själv	till	att	spela	rätt	toner	i	de	svåra	passagerna.		
	
A-vistaläsningens	process	innefattar	alltså	inte	endast	korrekta	spelade	toner	utan	även	
hur	väl	den	musikaliska	gestaltningen	genomsyrar	övningen.	För	att	ha	någon	slags	
struktur	i	min	övning	valde	jag	först	att	endast	fokusera	på	noterna	och	därefter	lägga	
till	min	tolkning	och	den	musikaliska	”andan”.	Eftersom	det	inte	alltid	är	av	glädje	att	
bara	mata	ut	noter	som	på	ett	”löpande	band”,	var	det	så	klart	svårt	för	mig	att	hålla	mig	
till	min	första	vision	om	struktur.	Jag	varvade	helt	enkelt	mellan	att	spela	”döda”	
korrekta	toner	och	att	skapa	liv	i	musiken.	Eftersom	studien	har	som	syfte	att	få	min	
cello	att	”sjunga”	är	instuderingen,	och	därav	a-vistaläsningen,	av	stor	betydelse	då	jag	
som	musiker	måste	kunna	spela	det	aktuella	stycket,	för	att	därefter	frambringa	
sjungande	toner	ur	mitt	instrument.		

4.1.2	Pizzicatospel	som	övningsstrategi			
Ett	övningstips	som	jag	fick	av	min	lärare	på	en	av	de	inspelade	lektionerna	var	att	spela	
pizzicato	istället	för	att	använda	stråken.	Detta	i	syfte	att	dels	få	fram	en	tydlighet	i	
fraseringen	men	även	för	att	skarvar	eller	oönskade	glissandon	i	samband	med	
lägesväxlingar	inte	skulle	höras.	Vänsterhandens	fingrar	skulle	alltså	vara	tunga	och	
spelas	med	tydlighet	samt	synkroniseras	med	högerhandens	knäpp	för	att	tonerna	ska	
artikuleras.	På	lektionen	provar	jag	strategin	med	pizzicato	och	syftet	verkar	klart	för	
mig	just	då.	Senare	samma	vecka	övar	jag	på	egen	hand	och	använder	pizzicato	i	min	
enskilda	övning	för	att	komma	ett	steg	närmare	mitt	mål,	att	få	cellon	att	”sjunga”.	Det	är	
inte	förrän	transkriptionen	av	videofilmen	sker	som	jag	registrerar	mina	brister	i	denna	
övning.	Utdrag	ur	videoinspelningens	analys	lyder:		
	

Vad	görs?		
Jag	spelar	pizzicato	från	början	av	stycket	men	jag	är	inte	fokuserad	på	att	
lyssna	på	hur	det	låter,	istället	tycker	jag	det	är	svårt	med	högerhandens	
pekfinger	som	utgör	pizzicatot,	jag	spelar	också	alldeles	för	snabbt.	
Tonen	g	i	takt	två	blir	vid	varje	omtagning	svagare	än	resten	av	noterna.		
	
Vad	sägs/tycks?		
”Amen	detta	var	svårt,	hm	jag	kanske	ska	pizza	med	två	fingrar	istället?”		
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Analysen	av	videofilmen	ovan	visar	på	mitt	misslyckade	försök	till	att	fokusera	
på	övningens	syfte,	att	alla	toner	ska	höras	lika	mycket.	Istället	vinklar	jag	
omedvetet	fokus	till	det	som	upplevs	som	svårt,	min	högerhand	som	spelar	
pizzicato	för	långsamt	och	måste	använda	både	pekfingret	och	långfingret.	Det	
ser	ut	som	om	jag	lyssnar	på	tonerna	som	jag	spelar,	då	jag	låter	blicken	svepa	
mot	taket,	men	troligtvis	spetsar	jag	inte	mina	öron	tillräckligt	mycket	eftersom	
jag	inte	lägger	märke	till	att	en	ton	hela	tiden	blir	svagare	än	de	andra.	Jag	utgår	
alltså	inte	från	att	eftersträva	alla	tonernas	lika	klang,	utan	fokuserar	istället	på	
min	bristande	pizzicatoteknik.		

4.1.3	Intonation		
Under	arbetets	gång	har	jag	spelat	på	tre	olika	instrument	med	sina	varierande	
mensurer5,	vilket	påverkar	vänsterhandens	greppstorlek.	Detta	har	jag	upplevt	som	en	
påverkande	faktor	för	hur	jag,	eller	hur	mitt	muskelminne	i	vänsterhanden,	väljer	att	
intonera.	Jag	har	spelat	på	min	egen	cello,	skolans	lånecello	samt	skolans	barockcello	då	
samtliga	instrument	har	olika	kvaliteter	och	tekniska	svårigheter	som	kan	vara	svåra	att	
bemästra	under	en	kortare	instuderingsperiod.	Min	egen	cello	har	jag	spelat	på	under	
fler	års	tid	men	de	andra	två	instrumenten	är	helt	nya	för	mig	sedan	någon	månad	in	i	
arbetet.	I	min	loggbok	finner	jag	anteckningar	om	hur	jag	upplever	instrumentbytena:		
		

Byte	av	cello	gör	det	svårt	med	intonationen	men	lättare	med	det	
musikaliska.	(Loggbok,	301116)		

	
Vad	min	loggboksanteckning	belyser	är	hur	instrumentbytena	påverkar	i	vilken	grad	jag	
behärskar	min	intonation	gentemot	musikalitet.	Intonationen	kändes	delvis	som	ett	
hinder	när	jag	spelade	på	skolans	lånecello	men	instrumentet	är	betydligt	bättre	än	mitt,	
vilket	gav	mig	större	möjligheter	att	få	cellon	att	”sjunga”	och	uttrycka	mig	musikaliskt.		
	
Eftersom	de	första	videofilmerna	gick	förlorade	är	det	svårt	för	mig	att	göra	en	
lyssningsobservation	av	hur	intonationen	påverkade	mig	under	den	första	delen	av	
instuderingsperioden.	Det	som	finns	att	tillgå	är	loggboken	och	i	den	poängterade	jag	vid	
ett	flertal	tillfällen	att	intonationen	vacklar,	då	oftast	när	jag	i	spelande	stund	fokuserar	
på	något	annat,	som	till	exempel	stråkbågar	eller	notläsning.	Under	de	övningspass	som	
blivit	videofilmade	har	jag	observerat	att	när	jag	halkar	snett	och	inte	spelar	rent,	enligt	
mitt	tycke,	fortsätter	jag	ändå	och	spelar	vidare.	Vid	de	tillfällena	borde	jag	tänka	något	i	
stil	med:	”det	stället	får	jag	öva	på	långsamt	för	att	få	rent”,	men	det	är	inte	alltid	jag	
sätter	ord	på	mina	tankar	och	förmedlar	dem	till	videokameran.	Intonationen	påverkar	
mig	dock	extra	mycket	vid	en	videoinspelning	senare	på	dagen	då	jag	verkar	trött	och	
inte	har	allt	fokus	på	musiken.	Då	säger	jag	högt	till	mig	själv:		
	

Det	är	inte	rent	där,	Erika.	Så	kan	jag	faktiskt	inte	spela	[...]	Jag	måste	
kolla	intonationen,	asså	fy	Erika.	Det	kan	inte	låta	såhär.	(Videofilm,	
071216)		
 

Under	detta	övningspass	är	jag	väldigt	konkret	och	använder	mitt	eget	namn	för	att	
verkligen	påvisa	att	det	är	ett	viktigt	område	jag	berör.	Jag	är	medveten	om	att	det	inte	
är	rent	och	säger	till	mig	på	skarpen,	eller	gör	i	alla	fall	ett	försök	till	det.	Vad	som	
händer	senare	efter	min	långa	prat-	och	reflektionsstund	med	mig	själv,	är	att	jag	spelar	
                                                
5	Mensur:	ett	måttförhållande	som	avser	den	lösa	strängens	längd	(Nationalencyklopedin,	2017).		
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några	fraser	som	jag	vet	är	komplicerade	intonationsmässigt,	jag	spelar	då	i	ett	långsamt	
tempo	för	att	få	tonerna	någorlunda	på	plats,	sedan	går	jag	vidare	till	andra	ställen	i	
stycket	som	är	lättare	och	därmed	lämnar	jag	intonationen	åt	sitt	öde.	Jag	arbetar	alltså	
inte	tillräckligt	mycket	och	är	inte	tillräckligt	noga	med	min	intonation,	vilket	visar	sig	
senare	i	arbetet	och	även	i	samband	med	det	klingande	resultatet.		

4.2	Min	tolkningsprocess		
Vidare	presenteras	hur	jag	tolkat	styckets	struktur,	mina	emotionella	idéer	samt	hur	det	
tidsenliga	instrumentet	har	påverkat	min	musikaliska	tolkning.		

4.2.1	Styckets	struktur	-	delar	bildar	helhet	
För	att	skapa	mig	en	egen	bild	av	styckets	uppbyggnad	och	harmoniska	idé,	gjorde	jag	en	
kopia	av	noterna	och	började	min	”analyskladd”	(bilaga	4).	Jag	laborerade	och	lekte	med	
noterna,	vände	notbladen	upp	och	ner,	läste	musiken	baklänges,	ja,	allt	möjligt	för	att	få	
upp	ögonen	för	hur	Bach	tänkte	när	han	en	gång	i	tiden	skev	musiken.	Det	som	
uppenbarade	sig	under	bara	en	kort	tid	var	de	arpeggion	av	ackord	som	framkom	
vanligast	förekommande	i	noter	grupperade	fyra	och	fyra.	Ackordanalys	blev	då	starten	
i	min	”analyskladd”	och	kan	även	ses	som	ena	änden	av	garnnystanet,	för	att	spinna	
vidare	på	musikens	röda	tråd.	Med	hjälp	av	långa	linjer	och	musikens	röda	tråd	tyckte	
jag	det	var	enklare	att	förstå	musikens	helhet	och	därmed	förenklade	det	min	process	i	
att	få	cellon	att	”sjunga”.	De	långa	linjerna	som	återfinns	i	musiken	ville	jag	alltså	inte	
bryta	genom	att	inte	skapa	en	sångbar	klang.		
	
Med	tiden	fann	jag	allt	fler	mönster	som	dolde	sig	i	
de	”ljuddöda”	noterna.	Detta	skedde	i	samband	med	
min	enskilda	övning,	på	lektioner	med	min	lärare	
eller	när	jag	åter	tog	mig	en	titt	på	min	
”analyskladd.”	Exempel	på	de	mönster	jag	fann	är	
bland	annat	en	viss	rytm	(se	figur	2,	andra	slaget)	
som	upprepar	sig	och	som	jag	ser	som	en	
återkommande	sekvens	som	genomsyrar	hela	stycket.	Jag	har	valt	att	benämna	den	som	
styckets	”tema”.	Den	not	som	har	ett	värde	av	en	punkterad	åttondel	och	en	sextondel	i	
rytmen	förekommer	totalt	10	gånger	i	stycket	och	omges	av	en	”skog”	av	
sextondelsgrupper	om	fyra	noter.	Temats	sextondel	(tonen	a	i	figur	2)	betraktar	jag	som	
en	upptakt	till	nästa	not,	vilket	bidrar	till	styckets	framåtdriv.	 
	
Något	annat	som	jag	upptäcker	är	att	musiken	på	ett	flertal	ställen	är	uppbyggt	av	
sekvenser.	Figur	3	nedan	visar	ett	exempel	från	min	”analyskladd”	på	en	sekvens	som	
börjar	i	takt	44,	där	första	tonen	i	takten	är	en	del	i	en	helhet	för	att	bilda	en	lång	
nedåtgående	linje.	Stycket	går	i	tonarten	d-moll	men	det	är	långt	ifrån	att	noter	används	
inom	den	aktuella	skalan	och	dess	tonförråd.	Emellanåt	ändras	alltså	tonarten	med	hjälp	
av	tillfälliga	förtecken	och	andra	typer	av	ackord	som	avslöjar	den	rådande	
modulationen6.	Detta	ses	med	min	anteckning	vid	tonen	Ciss,	”avslöjar	kommande	A-
dur”,	eftersom	sista	takten	landar	på	tonartens	dominantackord:		

                                                
6	Modulation:	en	musikterm	som	avser	ett	tonartsbyte	(Nationalencyklopedin,	2017).		

Figur	2:	Styckets	"tema"	visas	i	den	mittersta	
figuren.	Suite	II,	Prelude	av	Bach,	Paul	
Torteliers	utgåva,	takt	9	s.	10	(bilaga	3).		
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Figur	3:	Sekvenser	och	tillfälligt	byte	av	tonart,	takt	43-48.	Suite	II	Prelude	av	Bach.	Paul	Torteliers	utgåva,	s.11	(bilaga	
4).	

	
Enligt	Torteliers	utgåva	av	stycket,	som	jag	utgått	från	(se	bilaga	3),	finns	ett	förslag	på	
noter	som	kan	spelas	i	styckets	sista	fem	takter.	Som	det	står	skrivet	i	originalet	är	det	
takter	innehållande	långa	toner	som	bilar	ett	ackord.	Istället	finns	nu	en	möjlighet	till	att	
spela	sextondelsnoter,	om	så	önskas.	Jag	provade	mig	fram	och	testade	med	båda	
varianterna	men	det	som	fungerade	i	mitt	fall	var	att	spela	de	långa	ackorden	och	låta	de	
ljuda	i	den	stora	konsertsalen.	På	så	vis	kunde	jag	även	eftersträva	att	bredda	mina	
kunskaper	och	inte	bara	hantera	cellons	sångbarhet	vad	gäller	notvärdet	av	sextondelar.	
Mitt	val	berodde	också	på	att	visa	styckets	slutskede	och	nå	en	vilopunkt	som	dittills	har	
lyst	med	sin	frånvaro.		

4.2.2	Emotionella	idéer		
Min	första	tanke	om	styckets	känslomässiga	anda	är	att	musiken	präglas	av	en	
sorgsenhet,	då	stycket	går	i	moll.	Eftersom	det	är	ett	prelude	påvisas	ett	långsamt	tempo	
samtidigt	som	en	drivkraft	framåt	skapar	långa	fraseringar.	Som	jag	ser	det	är	musiken	
”böljande”,	med	sina	stigande	och	fallande	noter,	vilket	ger	mig	en	känsla	av	lugn	och	
harmoni,	likt	en	vaggvisa,	men	samtidigt	finns	det	en	underliggande	ton	av	orolighet.	
Styckets	längd	får	mig,	som	musikutövare,	att	känna	en	viss	”frågvishet”.	Jag	söker	svar	
på	en	mycket	komplicerad	fråga,	något	i	stil	med	livets	gåta	eller	sökandet	efter	total	
lycka.	Denna	fråga	är	för	mig	själv	aningen	diffus	och	frågan	som	söker	svar	har	inga	
tydliga	gränser,	men	det	är	ett	försök	till	en	sammanfattning	av	de	känslor	jag	upplever	
när	jag	spelar.	Fram	mot	slutet	av	stycket,	när	tonerna	blir	mer	intensiva	och	musiken	
med	dess	uppbyggnad	antyder	att	slutet	är	nära,	tänker	jag	”kommer	svaret	att	finnas	
bakom	nästa	krön?”	De	sista	takterna	tolkar	jag	därför	som	en	enda	stor	vilopunkt	där	
livets	gåta	har	hittats	och	livet	kan	levas	fritt,	men	slutets	långa	toner	är	samtidigt	inte	
hela	svaret	på	frågan.	Undertonen	av	oro	klamrar	sig	fortfarande	fast	och	gör	mig	
medveten	om	att	den	lyckliga	tid	med	dans	på	rosa	moln,	inte	varar	för	evigt.		

4.2.3	Tidsenligt	instrument		
När	jag	provat	att	spela	på	barockcellon,	daterad	år	1805,	såg	jag	musiken	med	helt	
andra	ögon.	Det	var	precis	som	att	musiken	blev	mer	levande	eftersom	instrumentet	är	
mer	tidsenligt	byggt	och	på	något	sätt	”andas”	historisk	musik.	Denna	brockcello	har	
sensträngar,	två	av	dem	är	lindade	med	metall,	och	kroppen	är	mycket	mindre	än	
nutidens	instrument.	Därför	varierar	spelsättet	och	valet	av	stråkbågar	för	att	jag	ska	
finna	en	sjungande	cello	oberoende	på	vilket	instrument	jag	spelar.	En	av	skillnaderna	
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jag	lade	märke	till	när	jag	jämförde	celli	från	olika	århundraden	finns	att	tillgå	i	en	av	
mina	loggboksanteckningar:		
	

Min	tolkning	är	mycket	mer	romantisk	än	vad	det	går	att	spela	på	
barockisen.	Då	tycker	jag	det	är	enklare	att	spela	detaché7	med	stråken.	
(Loggbok,	071216)		

	
Som	går	att	läsa	ändrade	jag	alltså	på	stråkbågarna	när	jag	spelade	på	barockcellon	då	
jag	tyckte	att	den	sångbara	klangen	framhävdes	mer	om	jag	inte	grupperade	allt	för	
många	toner	i	ett	stråk.	Att	spela	fram	och	tillbaka	med	stråken	underlättade	och	gav	
sensträngarna	möjlighet	att	vibrera	fullt	ut	med	sin	klang	utan	att	behöva	dämpas	av	
stråken.		
	
I	början	av	instuderingsprocessen	valde	jag	att	enbart	utgå	från	notbilden	och	på	egen		
hand	fritt	tolka	instruktionerna,	i	form	av	bland	annat	stråkbågar,	tempo	och	fraseringar	
som	den	gav	mig.	Jag	hade	då	inte	lyssnat	på	stycket	innan	och	hade	inte	en	klar	bild	av	
hur	styckets	karaktär	skulle	uttryckas.	Jag	eftersträvade	alltså	att	skaffa	mig	en	egen	bild	
av	stycket	för	att	på	mitt	sätt	få	instrumentet	att	”sjunga”	efter	min	egen	tolkning,	detta	
utan	att	påverkas	av	andras	tidigare	tolkningar	eller	av	cellolärarens	tips	och	förslag.		
	
Längre	in	i	instuderingsperioden	gick	det	sakta	men	säkert	upp	för	mig	hur	jag	ville	att	
stycket	skulle	utformas.	Min	relation	till	stycket	stärktes	med	tiden	eftersom	min	
kännedom	om	noterna	gav	mig	en	trygghet	för	att	kunna	gå	vidare	i	processen.	Jag	
bestämde	mig	också	för	att	genomföra	terminsuppspelet	med	skolans	lånecello	men	att	
sträva	efter	att	finna	barockcellons	klang	i	största	möjliga	mån.	Min	första	videofilm	
spelades	in	innan	jag	spelat	stycket	på	cellolektionen	med	lärare,	vilket	visar	hur	min	
första	grundtanke	om	stycket	tog	form.	I	samband	med	tolkningen	av	den	första	filmen	
gjorde	jag	en	jämförelse	med	mitt	slutgiltiga	klingande	resultat	på	terminsuppspelet.	
Den	största	skillnaden	var	mitt	val	av	tempo	och	hur	mycket	legato	jag	använde	mig	av	i	
fraserna	för	att	få	instrumentet	att	sjunga	ut	mycket	som	möjligt.	Detta	leder	vidare	till	
hur	lektionerna	med	lärare	påverkade	mitt	spelsätt	och	även	vinklade	mitt	första	intryck	
av	musiken.		

4.3	Lärarens	påverkan		
Mycket	av	det	som	min	lärare	har	nämnt	i	form	av	nyanser,	fingersättningar,	bågar,	
fraseringar	samt	musikalisk	idé	har	jag	tagit	till	mig	under	arbetets	gång.	Jag	har	alltså	
inte	använt	mig	av	allt	eftersom	jag	ville	skapa	en	distans	till	att	kunna	tolka	min	egen	
musik.	Efter	de	direktiv	läraren	dukade	upp	likt	ett	smörgåsbord,	valde	jag	sedan	att	ta	
till	mig	de	idéer	som	kändes	relevanta,	de	som	kunde	bidra	musikaliskt	till	mitt	spel.	Jag	
skapade	alltså	min	egen	tolkning	av	musiken	med	hjälp	av	lärarens	instruktioner.	I	
allmänhet	har	min	lärare	inte	varit	noga	med	att	jag	ska	bli	en	”kopia	av	mästaren”	eller	
att	spela	exakt	som	någon	annan.	Istället	ger	hen	mig	utrymme	för	mig	att	välja	fritt,	som	
nedanstående	citat	är	ett	exempel	på:	
	

”Du	kan	spela	lite	mer	’space’	emellan	tonerna	om	du	vill,	du	kan	testa.”	
(Min	lärare,	cellolektion	101116)		
	

                                                
7	Detaché:	en	stråkteknisk	term	som	avser	en	ton	per	stråkdrag,	alltså	utan	stråkbågar	
(Nationalencyklopedin	2017).		



 25	

Under	videoinspelningen	av	lektionen	påvisar	min	lärare	att	jag	inte	ska	göra	exakt	som	
hen	önskar.	Med	de	sista	orden	”…om	du	vill,	du	kan	testa”	är	min	tolkning	att	jag	själv	
får	avgöra	om	jag	ska	spela	hens	variation	eller	inte,	efter	det	att	jag	testat	och	skapat	
efter	mitt	eget	tycke.	Å	ena	sidan	tycker	alltså	min	lärare	att	det	är	bra	att	jag	själv	
skapar	min	egen	tolkning	och	provar	mig	fram,	å	andra	sidan	är	det	inte	alltid	som	
denna	anda	genomsyrar	hens	undervisning,	vilket	belyses	i	nedanstående	loggbokscitat:		
	

När	jag	ändrat	bågar	får	jag	oftast	en	kommentar	från	min	lärare	att	
ändra	tillbaka	till	hens.	Hade	jag	spelat	med	övertygelse	och	fått	det	att	
låta	bra	med	mina	stråk	hade	hen	kanske	inte	sagt	något.	(Loggbok,	
191116)	

	
Med	denna	kommentar	menar	jag	att	i	många	musikaliska	fall	är	det	inte	av	betydelse	att	
spela	”rätt”	bågar	för	att	frasen	ska	uppfattas	som	snygg	och	uttrycksfull.	Bara	den	
musikaliska	idén	spelas	med	övertygelse	är	det	kanske	inte	av	lika	stor	vikt	att	spela	
efter	lärarens	eller	någon	annans	direktiv.	Min	lärare	poängterar	även	att	alla	musiker	
spelar	Bach	på	sitt	eget	sätt	då	ingens	tolkning	är	den	andra	lik.		
	
För	att	knyta	an	till	intonation,	från	mitt	första	tema,	är	det	betydelsefullt	att	veta	hur	
min	lärare	arbetar	inom	detta	område	eftersom	jag	anser	att	intonationen	har	betydelse	
för	i	vilken	grad	min	cello	”sjunger”.	Ibland	är	hen	väldigt	noga	med	att	påpeka	när	en	
ton	återkommande	blir	falsk	flera	lektioner	i	rad.	Läraren	kommenterar	också	när	
intonationen	är	allt	för	spretig,	vilket	jag	även	lägger	märke	till	själv	i	de	
sammanhangen.	Ett	exempel	på	när	klangskapande	och	intonation	förenas	återfinns	i	en	
av	de	videoinspelade	lektionerna:		
	

Min	lärare:	”Vet	du	vad?	Klangen	var	underbar,	jättebra	klang!”		
Jag:	”Mm,	men	jag	missade	esset”.		
Min	lärare:	”Det	gör	ingenting.”	(Cellolektion,	171116)	
	

Exemplet	från	cellolektionen	visar	på	min	lärares	ambition	att	inte	fokusera	på	alla	
musikaliska	delar	på	en	gång.	Först	var	det	klangen	och	den	tycktes	vara	underbar,	att	
jag	sedan	missade	en	ton	gjorde	inget	just	i	det	sammanhanget	men	hade	kanske	
påpekats	i	en	annan	kontext.			
	
Eftersom	jag	i	detta	arbete	har	dykt	ned	i	musikens	
tolknings-	och	analysvärld	för	att	få	mitt	instrument	
att	”sjunga”,	har	jag	upptäckt	några	återkommande	
mönster	hos	olika	personers	tolkningar	av	Bach.	
Min	lärare	gav	som	förslag	att	göra	denna	
kombination	av	stråkbågar	på	första	slaget	i	takt	5	
(figur	4).	Jag	tyckte	detta	gav	ett	helt	annat	”flyt”	i	
stråken	och	instrumentet	fick	sjunga	ut	på	ett	helt	
annat	sätt.	Det	var	även	lättare	att	föra	frasen	
framåt	och	göra	ett	crescendo	eftersom	det	blir	ett	nerstråk	på	den	höga	tonen	på	andra	
slaget.	Extra	motiverad	till	att	använda	de	aktuella	stråkbågarna	blev	jag	eftersom	de	
också	överensstämmer	med	noterna	som	kopierades	av	Anna	Magdalena	Bach	(figur	5).		

Figur	4:	Min	lärares	
stråkförslag	i	Paul	
Torteliers	utgåva,	
(bilaga	3).		

Figur	5:	Anna	
Magdalena	Bachs	
utgåva	(bilaga	1).		
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4.4	Klingande	resultat	och	andras	tolkningar		
Vidare	följer	min	upplevelse	av	den	slutgiltiga	uppspelningen	av	stycket	samt	
sammanställning	av	enkätsvaren.		

4.4.1	Terminsuppspel	–	min	upplevelse/analys	
Vid	terminsuppselningen	i	mitten	av	december	var	tanken	att	jag	skulle	framföra	mitt	
”färdiga”	resultat	av	arbetet.	Jag	anser	dock	inte	att	ett	stycke	blir	färdigt	i	den	mån	att	
musiken	inte	utvecklas	eller	blir	annorlunda	vid	nästa	uppspelningstillfälle.	För	varje	
gång	musiken	spelas	är	det	en	variation	av	den	grundkaraktär	musikern	skapat	sig.	För	
mig	blev	det	åtminstone	ett	klingande	resultat	efter	den	tidsperiod	som	sattes	upp	för	
studien.	Från	den	första	bevarade	videoinspelningen,	innan	jag	påverkats	av	lärare,	till	
terminsuppspelet	i	skolans	stora	konsertsal,	skedde	det	en	enorm	utveckling	i	mitt	
cellospel.	I	den	första	videoinspelningen	anser	jag	inte	att	jag	gör	musiken	och	cellons	
kvaliteter	rättvisa	i	avseende	på	att	instrumentet	ska	”sjunga”.	Varför,	är	troligtvis	
eftersom	jag	inte	hade	samma	kännedom	om	stycket	och	dess	noter	i	jämförelse	med	
terminsuppspelet.	Mina	musikaliska	framsteg	kan	bero	på	flera	saker,	skolans	lånecello,	
min	”analyskladd”,	vägledning	av	min	lärare	men	framför	allt	tack	vare	alla	timmar	jag	
spenderat	i	övningsrummet.	En	av	de	största	skillnaderna	jag	lade	märke	till	är	mitt	val	
av	tempo	under	de	olika	stadierna.	När	jag	till	en	början	bara	hade	mina	noter	att	tolka	
var	tempot	mycket	lägre	och	fraserna	bildade	tillsammans	inte	alls	lika	långa	linjer,	
vilket	däremot	uppfattades	när	jag	spelade	upp	inför	publik.	Egentligen	kanske	inte	
tempot	är	av	stor	vikt,	bara	musikutövaren	är	medveten	om	att	inte	sacka	eller	att	det	
upplevs	som	att	musiken	stannar	upp.	Drivkraften	framåt	måste	alltså	vara	närvarande	
även	i	ett	långsamt	tempo	då	musiken	inte	upplevs	som	stillastående.		
	
Min	egen	upplevelse,	under	tiden	jag	framförde	mitt	stycke,	var	inte	till	belåtenhet.	Den	
lugna	och	stabila	cellisten	som	skulle	gå	in	och	beröra	den	lilla	publikskaran	med	sin	
”sjungande	cello”	var	ett	minne	blott.	Istället	smög	sig	nervositeten	fram	och	påverkade	
mina	tankar	och	mitt	agerande	i	spelande	stund,	därigenom	sjönk	min	självkänsla	till	en	
låg	nivå.	På	grund	av	min	nervositet	skapade	jag	inte	samma	förutsättningar	för	
respondenterna,	att	på	ett	likvärdigt	sätt,	besvara	mina	enkätfrågor	och	bedöma	hur	min	
tolkning	av	stycket	presenterades.		

4.4.2	Sammanställning	av	enkät	
Vid	sammanställningen	av	enkätsvaren	upptäckte	jag	till	min	förvåning	att	de	flesta	av	
respondenterna	anser	att	min	cello,	näst	intill,	i	högsta	grad	”sjunger”.	Fråga	tre	i	
enkäten	lyder	”I	vilken	utsträckning	skulle	du	säga	att	min	cello	”sjunger”	enligt	min	
definition	av	metaforen?”	Svarsalternativen	var	1-5	och	fyra	stycken	4:or	valdes	och	en	
5:a.		
	
Enkäten	innehöll	även	två	frågor,	en	med	öppna	svarsalternativ	och	en	med	stängda,	
gällande	om	publiken	blev	berörd	av	mitt	cellospel.	På	den	öppna	frågan	fann	jag	ett	svar	
från	den	första	respondenten	som	lyder:		
		

Jag	gillar	intensiteten/tätheten	och	den	tydliga	riktningen	i	musiken	och	
fraseringen	känns	väldigt	organisk,	upplever	att	även	din	kropp	är	med	i	
fraseringen	[...]	Allt	detta	tillsammans	med	din	klang	och	ditt	snygga	
vibrato	berör	mig.	Det	är	lite	svårt	att	säga	vilken	specifik	sinnesstämning	
jag	känner	i	kroppen.	(Person	1,	svar	på	enkätfråga	6)			
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Person	1	har	alltså	gjort	en	förklaring	på	hur	hen	upplever	mitt	spel,	en	tydlig	musikalisk	
riktning	med	organisk	frasering.	Den	musik	som	jag	skapar	berör	men	samtidigt	infinner	
sig	ingen	speciell	känsla.	Det	jag	vill	påpeka	med	detta	svar	är	att	person	1	gillar	den	
tydliga	riktningen	i	mitt	musikskapande,	vilket	var	en	av	mina	målsättningar	under	
instuderingsprocessen.	Person	2	har	däremot	svarat	att	hen	verkligen	blir	berörd	”…	det	
är	ju	musik!”.	På	frågan	som	berörde	min	kapacitet	att	få	cellon	att	”sjunga”	fick	jag	en	
fyra	av	fem	möjliga.	Med	dessa	två	upplysningar	från	person	2	drar	jag	slutsatsen	och	
tolkar	att	hen	alltid	blir	berörd	av	musik	på	ett	eller	annat	sätt.	Om	min	cello	inte	hade	
”sjungit”	i	den	grad	som	hen	antydde,	hade	hen	kanske	ändå	blivit	berörd	med	andra	
typer	av	känslor.		
	
Den	sista	frågan	i	enkäten,	fråga	9,	skulle	besvaras	av	de	två	respondenter	som	hört	mig	
spela	D-moll	sviten	innan	terminsuppspelet.	Frågan	berörde	om	det	fanns	någon	
skillnad	eller	likhet	i	mitt	musicerande	innan	i	jämförelse	med	mitt	nervösa	framförande	
på	terminsuppspelet.	Det	ena	svaret	från	person	4	lyder	som	följer.		
	

Du	känns	närvarande	i	musiken	på	videon	genom	hur	du	förmedlar	
musiken,	något	som	inte	kändes	lika	tydligt	när	jag	hörde	dig	innan	
terminsredovisningen.	Det	är	som	att	det	är	en	extra	nerv	i	musiken	på	
videon	–	då	det	verkligen	gäller	liksom.	(Person	4,	svar	på	enkätfråga	9)	
 

Person	4	påpekar	alltså	med	sitt	svar	att	jag	upplevs	som	närvarande	på	ett	helt	annat	
sätt	än	när	jag	spelade	upp	innan	terminsuppspelet.	När	det	väl	gällde	la	jag	i	en	extra	
växel	och	på	det	sättet	blev	musiken	tydligare	vid	förmedlingen	av	min	musik.		
	
I	enkäten	la	jag	även	till	en	beskrivning	på	mina	förutsättningar,	alltså	min	upplevelse	
om	hur	nervositeten	påverkade	mig	under	terminsuppspelet.	En	av	frågorna	berörde	om	
respondenterna	skulle	svara	annorlunda	på	mina	frågor	om	de	visste	om	min	nervositet	
som	alltså	inte	syntes	i	någon	större	utsträckning.	De	flesta	svarade	att	mina	
förutsättningar	inte	påverkades	i	alltför	stor	grad	men	det	fanns	förståelse	för	varför	
exempelvis	de	dynamiska	skillnaderna	i	stycket	uteblev.		

4.5	Sammanfattning		
Under	det	första	temat	med	rubriken	Instuderingsmetoder	presenterar	jag	i	vilken	grad	
jag	tillämpar	a-vistaläsning	i	början	av	min	instuderingsprocess.	Jag	exemplifierar	olika	
passager	i	noterna	som	har	betydelse	för	hur	jag	gick	tillväga	för	att	lära	mig	stycket.	
Hur	jag	arbetar	med	övningsstrategier	och	vad	intonationen	har	för	påverkan,	i	samband	
med	byte	av	instrument,	belyses	även	under	denna	rubrik.	I	det	därefter	följande	temat	
Min	tolkningsprocess	presenteras	utdrag	ur	min	”analyskladd”	där	jag	upptäckt	olika	
typer	av	återkommande	mönster	i	notbilden	samt	mina	emotionella	idéer	om	stycket.	
Långa	linjer,	sekvenser,	fraseringar,	byte	av	tonart	med	mera,	bidrar	tillsammans	för	att	
vara	delar	i	stycket	som	helhet.	Även	under	denna	rubrik	presenteras	hur	min	spelning	
på	en	barockcello	har	påverkat	mig	i	min	tolkningsprocess	till	att	få	instrumentet	att	
”sjunga”.	I	det	tredje	temat	med	rubriken	Lärarens	påverkan	beskrivs	i	vilken	
utsträckning	jag	använde	mig	av	min	lärares	musikaliska	direktiv	under	lektionstid	samt	
hur	detta	har	påverkat	och	vinklat	min	egna	tolkning	av	stycket.	Det	jag	kommit	fram	till	
är	att	jag	med	hjälp	av	min	lärares	direktiv	har	skapat	mig	min	egen	tolkning	av	stycket.	
Slutligen	reflekterar	jag	över	mina	egna	upplevelser	samt	belyser	en	del	av	svaren	på	
enkätfrågorna,	som	har	svarat	att	min	cello	nästintill	i	högsta	grad	kan	”sjunga”.	Detta	
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sker	under	den	sista	rubriken	Klingande	resultat	och	andras	tolkningar,	där	jag	inser	att	
min	egen	upplevda	känsla	vid	uppspel	inte	alltid	stämmer	överens,	enligt	
respondentgruppens	uppfattningar,	med	vad	som	förnimms	från	publikens	håll.		

5	Diskussion	
I	följande	kapitel	diskuteras	resultatet	i	förhållande	till	litteratur	och	tidigare	forskning	
inom	området.	Därefter	tas	mina	egna	reflektioner	upp	angående	arbetets	betydelse	för	
mig	men	även	hur	det	kan	påverka	andra.	Avslutningsvis	belyses	tankar	och	idéer	om	
fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten.		

5.1	Resultatdiskussion	
Under	denna	rubrik	diskuteras	min	instuderings-	och	tolkningsprocess	samt	egna	
reflektioner	kring	studien.		

5.1.1	Instuderingsprocess		
I	Schenks	(2000)	”snöstigsprincip”	ska	inte	rädslan	för	att	göra	misstag	vara	starkare	än	
övandets	lust.	Felspelade	toner	ska	ses	som	ett	steg	i	rätt	riktning	i	inlärningsprocessen	
istället	för	att	kännas	som	ett	misslyckande.	Han	menar	också	att	vid	upprepade	gånger	
av	bra	utförda	rörelsemönster	ökar	chansen	för	automatiserande	rörelser,	samtidigt	
som	ett	felaktigt	mönster	inte	befästs	i	muskelminnet.	För	egen	del	har	jag	upplevt	att	
jag	inte	alltid	varit	fullt	medveten	om	hur	jag	lagt	upp	min	övning.	Vad	min	skrivna	
loggbok	belyser	är	att	jag	alltför	många	gånger,	efter	en	svår	passage,	spelar	vidare	i	
stycket	trots	att	ett	”problem”	har	kommit	till	ytan.	Om	jag	istället	tagit	itu	med	
problemet	direkt	och	inte	spelat	de	roliga	och	lätta	delarna	av	stycket	kunde	det	ha	
sparat	mig	dyrbar	tid	och	kvaliteten	på	min	övning	hade	ökat	avsevärt.	På	något	sätt	har	
jag	väl	tänkt	att	det	”löser	sig	med	tiden”	men	det	är	väldigt	sällan	ett	problem	kan	
försvinna	utan	att	det	tas	om	hand.	Denna	omedvetenhet	har	alltså	påverkat	mig	i	den	
mening	att	ett	felaktigt	mönster	riskerades	att	befästas	i	mitt	muskelminne,	eftersom	jag	
inte	alltid	lyssnar	aktivt	på	den	musik	jag	skapar.	Exempelvis	under	det	övningspasset	
då	tonerna	skulle	övas	med	pizzicato	för	att	höra	klara	toner,	när	jag	istället	omedvetet	
ändrade	fokus	till	min	bristande	pizzicatoteknik.	I	framtiden	måste	jag	mer	tillämpa	det	
Jørgensen	(2004)	menar,	att	musiker	bör	”öva	på	att	öva”	och	kunna	rikta	fokus	på	olika	
områden.		
	
Byte	av	instrument	har	både	haft	sina	för-	och	nackdelar.	Fördelarna	var	att	jag	lättare	
kunde	uttrycka	mig	musikaliskt	och	min	egen	upplevelse	var	att	skolans	lånecello	hade	
större	kapacitet	till	att	kunna	”sjunga”.	Men	på	grund	av	vänsterhandens	redan	inövade	
muskelminne	från	min	egen	cello,	som	inte	gick	att	tillämpa	på	skolans	lånecello	på	
grund	av	instrumentets	varierande	mensurer,	uppstod	ett	hinder.	Det	sistnämnda	
påverkade	i	sin	tur	min	intonation	och	precis	som	Schenk	(2000)	nämnt,	ett	”felaktigt”	
mönster	är	inte	bra	att	upprepa.	I	mitt	fall	har	ju	mönstret	inte	varit	felaktigt,	men	inövat	
utifrån	mitt	instruments	förutsättningar.	När	dessa	då	ändrades,	på	grund	av	ett	annat	
instrument	med	varierad	mensur,	skapades	till	en	början	ett	problem.	Med	tiden	
påverkade	denna	faktor	inte	i	lika	stor	utsträckning	men	vid	terminsuppspelet	var	cellon	
och	”jag”	ändå	inte	riktigt	vänner	med	tanke	på	min	nervositet	som	försvårade	en	del	av	
min	scennärvaro.		
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Vad	gäller	a-vistaläsningen	la	jag	ganska	tidigt	under	instuderingsprocessen	märke	till	
mitt	vacklande	tempo,	vilket	påverkades	av	noternas	svårighetsgrad.	Tack	vare	
metronomen	kunde	jag	välja	ett	lagom	snabbt	tempo,	vilket	Thomson	och	Lehman	
(2004)	beskriver	som	en	fungerande	metod	i	a-vistaläsning,	i	syfte	att	hela	stycket	kan	
spelas	i	samma	tempo,	även	i	de	svåraste	passagerna.	Jag	fick	alltså	ta	om	några	gånger	
eftersom	alla	tonerna	inte	kom	på	plats	direkt,	men	tempot	var	i	alla	fall	konstant	och	
metoden	fungerade	bra	för	mig.		
	
Innan	studien	påbörjades	var	min	tanke	att	stycket	skulle	övas	in	först	notmässigt	och	
därefter	skulle	tolkning	äga	rum.	Under	min	skrivprocess	har	jag	sakta	men	säkert	
funderat	om	det	verkligen	behöver	ske	i	den	ordningen.	Skulle	det	inte	kunna	ske	tvärt	
om	eller	parallellt?	Å	ena	sidan	måste	det	ju	finnas,	i	detta	fall,	ett	underlag	för	tolkning	i	
form	av	exempelvis	ett	notunderlag,	annars	suddas	ju	gränsen	ut	mot	improviserad	
musik.	Å	andra	sidan	har	jag	på	sätt	och	vis	improviserat	och	testat	mig	fram	till	hur	jag	
vill	tolka	musiken	utifrån	notbilden,	vilket	har	skett	parallellt	med	instuderingen,	
eftersom	jag	inte	kunde	”hålla	tassarna	borta”.	Jag	har	alltså	tillämpat,	i	mitt	tycke,	en	
fungerande	inlärningsmetod,	som	därmed	inte	ska	ses	som	tillämpningsbar	för	alla	
musikutövare,	men	som	har	fungerat	bra	för	mig.	Precis	som	Jørgensen	(2004)	skriver	
finns	det	inget	rätt	eller	fel	på	hur	olika	övningsprinciper	används,	eftersom	det	är	
individuellt	och	sker	på	ett	personligt	plan	och	påverkas	av	tidigare	kunskaper	och	
förförståelse.		

5.1.2	Tolkningsprocess		
Interpretation	beskrivs	av	Nationalencyklopedin	(1993)	som	att	tolka,	översätta	och	låta	
fantasin	flöda,	vilket	var	precis	det	jag	gjorde	när	jag	påbörjade	min	tolkningsprocess	för	
att	finna	musikens	”dolda	direktiv”.	Med	hjälp	av	min	analyskladd	fick	jag	på	ett	
avgörande	sätt	upp	ögonen	för	styckets	struktur,	olika	delar	bildar	tillsammans	en	
helhet	vilket	i	sin	tur	skapar	långa	linjer	i	musiken.	Schwemer	och	Woodfull-Harris	
(2000)	texter	om	barockinstrumenten	har	hjälpt	mig	att	förstå	musiken	ur	ett	annat	
perspektiv	för	att	söka	efter	dåtidens	klang	i	nutida	instrument.	Detta	gjorde	det	också	
lättare	att	få	förståelse	för	styckets	helhetsstruktur.	Jag	har	efter	detta	arbete	alltså	gått	
vidare	i	musiken	och	med	hjälp	av	min	förförståelse	tolkat	musiken	i	flertalet	omgångar,	
likt	en	hermeneutisk	spiral.	Allt	detta	efter	läsning	av	litteratur,	användning	av	de	olika	
instrumenten	samt	påverkan	utifrån.		
	
Min	lärare	har	på	sätt	och	vis	påverkat	mig	vad	gäller	tolkningen	av	det	aktuella	stycket.	
I	jämförelse	med	hur	jag	spelade	stycket	innan	den	lärarledda	lektionen	finns	det	en	
markant	skillnad	i	både	tempo	och	karaktär.	Å	ena	sidan	försökte	jag	göra	mig	egna	
tolkning,	i	den	utsträckning	det	gick	utan	lärarens	hjälp,	för	att	inte	bli	allt	för	influerad	
av	lärarens	tolkning.	Å	andra	sidan	var	det	svårt	att	inte	påverkas	av	den	musik	läraren	
levererade,	särskilt	inte	om	jag	samtyckte	i	många	avseenden.	Det	är	nog	ändå	av	godo	
att	ta	till	sig	direktiv	för	att	utveckla	sin	spelteknik	samtidigt	som	en	elev	väljer	de	
direktiv	som	passar	bäst	ihop	med	den	egna	tolkningen.	Utan	lärarens	hjälp	hade	mitt	
klingande	resultat	sett	annorlunda	ut	och	jag	hade	säkerligen	inte	kunnat	få	cellon	att	
”sjunga”	i	samma	utsträckning.	Molander	(1996)	beskriver	att	Pablo	Casals	elev	till	en	
början	skulle	bli	en	kopia	av	mästaren	med	exakta	fraseringar	och	stråkbågar,	vilket	
alltså	inte	stämmer	överens	med	min	lärare.	Min	lärare	vill	däremot	att	elevens	tolkning	
ska	spelas	med	övertygelse	och	på	något	sätt	uppleva	musikens	”egna	språk”,	likt	en	
berättelse.		
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Under	resultatrubriken	i	arbetet	skrev	jag	att	musikern	i	fråga	måste	kunna	stycket	först	
innan	cellon	kan	”sjunga”.	Som	en	reflektion	till	detta	funderar	jag,	utan	att	
nödvändigtvis	säga	emot	mina	egna	ord,	att	det	säkerligen	skulle	vara	möjligt	att	få	fram	
en	sångbar	klang	utan	att	kunna	stycket	eller	inte	utgå	efter	noter.	Min	definition	av	att	
ett	instrument	ska	”sjunga”	är	nära	kopplat	med	hur	olika	typer	av	klangfärger	används.	
Att	spela	improviserad	musik	eller	att	endast	spela	med	långa	toner	skulle	därför	också	
fungera	med	största	sannolikhet,	bara	det	finns	en	kärna	i	tonen	och	att	eventuella	
skarvar	inte	hörs.	De	som	satt	i	publiken	under	mitt	uppspel	hade	enligt	
sammanställningen	av	enkätsvaren	upplevt	att	cellon	nästintill	kunde	”sjunga”,	enligt	
min	definition.	Respondenternas	upplevelse	av	min	musikaliska	tolkning	stämde	alltså	
inte	överens	med	min	egen	upplevda	känsla,	vilket	tyder	på	att	jag	som	musiker	inte	bör	
vara	alltför	kritisk	vad	gäller	mina	uppspel.	Det	finns	i	enkätsvaren	många	fina	
kommentarer	om	mitt	spel	och	att	publiken	blivit	berörd	på	ett	eller	annat	sätt.			

5.1.3	Egna	reflektioner		
Under	terminsredovisningen	påverkade	nervositeten	min	upplevelse	av	musiken	som	
helhet.	Jag	kände	inte	att	jag	kunde	ge	lyssnarna	en	korrekt	bild	av	styckets	tolkning	
eftersom	jag	inte	var	hundra	procent	nöjd	med	mitt	framförande.	Utifrån	
respondenternas	svar	på	enkätfrågorna	hade	ingen	av	dem	tyckt	att	min	nervositet	
synts	utåt	eller	påverkat	deras	svar	på	frågorna.	Att	min	nervositet	inte	ger	sig	uttryck	i	
mitt	kroppsspråk	kan	på	ett	sätt	vara	bra	för	då	får	inte	publiken	någon	medlidande	och	
”tycker	synd”	om	eller	hoppas	att	det	ska	gå	vägen	för	den	nervöse	musikern	i	
rampljuset.	Om	jag	istället	övat	in	stycket	för	att	spela	det	utantill,	vilket	jag	var	på	väldig	
god	väg	till	att	göra,	hade	jag	kanske	skapat	mig	en	annan	sorts	säkerhet	i	
självförtroende	och	eftersom	mina	förberedelser	antagligen	sett	annorlunda	ut,	i	form	
av	mental	träning.	Min	upplevelse	av	helheten	hade	säkerligen	fått	en	annan	synvinkel	
och	skapat	fler	möjligheter	till	att	jag	också	kunde	njuta	av	den	musik	jag	skapade.	Men	
med	tanke	på	att	syftet	inte	direkt	hade	något	med	prestation	under	ett	framförande	att	
göra	är	istället	den	frånvarande	mentala	träningen	någonting	som	jag	kan	tänka	på	i	
framtiden.			
	
De	svåra	passager	som	är	problematiska	vid	övning	är	extra	sköra	i	samband	med	
uppspelning	och	får	olika	konsekvenser	beroende	på	miljö	och	publik,	skrev	Ahlbäck	
(2016)	i	sitt	examensarbete.	Detta	är	något	som	jag	instämmer	i,	de	ställena	som	innebar	
jobbiga	lägesväxlingar	i	stycket	var	också	extra	sköra.	Jag	hade	så	att	säga	inte	mycket	
att	”luta	mig	tillbaka”	på	om	något	oväntat	skulle	hända.	Är	inte	alla	delar	på	plats	är	det	
lätt	att	helhetsstrukturen	brister	och	den	röda	tråden	kan	uppfattas	som	skör.		
	
Det	lättaste	hade	varit	att	under	studiens	gång	enbart	spela	på	min	egen	cello,	men	i	och	
med	de	andra	instrumenten	öppnades	olika	vägar	för	att	uttrycka	musikaliska	idéer.	
Detta	påverkade	i	sin	tur	det	klingande	resultatet	och	min	tolkning	av	stycket	beroende	
på	vilka	av	instrumentens	kvalitéter	jag	valde	att	framhäva.	Jag	kunde	alltså	med	hjälp	
av	olika	instrument	”sjunga	med	olika	röster”	med	min	egen	tolkning	som	grund.		

5.2	Arbetets	betydelse		
Betydelsen	med	föreliggande	arbete	har	varit	att	undersöka	om	det	finns	en	fungerade	
metod	för	att	studera	in	och	i	slutändan	tolka	ett	stycke.	Vad	jag	kommit	fram	till	under	
arbetets	gång	kommer	att	ha	stor	betydelse	för	mig,	både	som	musiker	och	som	
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musiklärare.	Med	min	nyfunna	erfarenhet	inom	området	kan	jag	dela	med	mig	av	
kunskaperna	till	mina	framtida	elever.	Det	skulle	vara	spännande	att	utveckla	förmågan	
att	på	egen	hand	utforska	och	tolka	musiken	med	hjälp	av	de	”verktyg”	jag	ger	dem.	Ett	
exempel	på	verktyg	kan	vara	att	belysa	vissa	sekvenser	i	notbilden,	ge	olika	förlag	på	hur	
de	kan	spelas	och	sedan	låta	eleven	göra	samma	sak	för	att	finna	andra	mönster.	Med	
nyfikenhet	och	fantasi	kan	en	ny	väg	väljas	och	musiken	kan	få	en	helt	annan	struktur	
med	hjälp	av	någon	annans	interpretation.	Det	är	kanske	inte	alltid	det	går	att	”släppa	
tyglarna”	helt	och	hållet.	I	exempelvis	samspel	med	andra	behövs	det	en	strukturerad	
miljö	med	relativt	tydliga	direktiv	för	att	undvika	en	allt	för	stor	spridning	av	den	”fria”	
tolkningen.		
	
Med	min	stöttande	hand	på	elevernas	väg	till	självständighet	är	det	även	lättare	för	
eleverna	att	förstå	och	bli	medvetna	om	sin	övning,	och	med	tiden	bli	sin	egen	bästa	
lärare.	Precis	som	jag	behöver	”öva	mig	på	att	öva”	är	det	ännu	viktigare	för	eleverna	att	
redan	i	tidig	ålder	få	kännedom	om	hur	en	fungerande	övning	går	till,	alltså	hur	de	ska	
öva.	Då	jag	visar	eleverna	hur	en	fungerande	övning	går	till,	utifrån	nivå	och	
förutsättningar,	bidrar	detta	till	en	stimulerande	miljö	även	när	jag	inte	är	närvarande.	
Med	en	medvetenhet	om	fokus	på	övning	blir	det,	enligt	min	uppfattning,	lättare	för	
eleverna	att	nå	självkännedom	beträffande	sitt	spel,	vilket	i	sin	tur	ger	utrymme	för	en	
musikalisk	gestaltning	och	i	förlängningen	ett	uttrycksfullt	spel.		
	
Min	önskan	och	förhoppning	är	att	andra	som	läser	detta	arbete	kan	ta	till	sig	av	de	
erfarenheter	jag	har	skapat	mig	under	arbetets	gång.	Även	om	det	inte	är	just	
cellosviterna	av	Bach	som	ska	tolkas	går	det	kanske	ändå	att	finna	inspiration	och	
motivation	till	att	skapa	liv	i	en	”tystlåten”	not	och	att	vidga	sina	vyer	och	besöka	
outforskade	breddgrader	inom	musikvärlden.		

5.3	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	
Denna	självstudie	har	varit	nyttig	för	mig	eftersom	jag	fått	en	bredare	självkännedom	
om	hur	jag	övar	och	hur	det	i	sin	tur	påverkar	mitt	klingande	resultat,	i	vilken	grad	
cellon	”sjunger”.	För	att	dyka	ner	i	området	ännu	mer	skulle	ett	förslag	vara	att	bredda	
min	grundidé	genom	att	väva	in	mental	träning	som	stöd,	som	förhoppningsvis	bidrar	
till	ett	behagligt	välbefinnande	vid	framträdanden.	Arbetets	område	skulle	också	kunna	
vinklas	till	att	få	cellon	att	”dansa”	eftersom	jag	blev	inspirerad	av	vad	Dalen	(2012)	
skrev	om	i	sitt	forskningsarbete.	Vidare	kan	även	arbetet	innehålla	instudering	på	
endast	barockcello,	då	musiken	sedan	kan	spelas	i	den	kontext	där	den	hör	hemma,	i	en	
danssal	där	cellon,	med	sin	dansmusik,	bjuder	upp	till	dåtidens	menuetter	och	
couranter.		
	
Min	tolkningsprocess	av	stycket	är	långtifrån	över,	då	det	hela	tiden	finns	något	nytt	att	
upptäcka	och	som	inspirerar	till	att	testa	nya	saker.	När	jag	i	framtiden	spelar	samma	
stycke	är	noterna	desamma	men	det	klingande	resultatet	kommer	till	en	del	att	variera	
eftersom	ingen	musikskapande	stund	är	sig	lik.	Den	musikaliska	spiralen	fortsätter	alltså	
att	snurra	uppåt	och	sträcker	sig	mot	himlen	för	att	nå	nya	höjder	med	tidigare	
kunskaper	som	stadig	grund.	När	vi	tackar	för	dansen	och	sången	långsamt	tonar	ut	är	
det	den	sjungande	cellon	som	får	representera	minnet	av	den	musik	som	en	gång	
spelades.		
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Bilaga	1		
Anna	Magdalena	Bachs	kopia	av	Prelude	i	D-moll	ur	Johan	Sebastian	Bachs	andra	suite	
för	solocello.		
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Bilaga	2		
Enkätfrågor	med	upplysningar	till	lyssnargruppens	fem	medlemmar.	
	
 
Svara först på frågorna 1-7 efter att du kollat på videon och utan att ha läst ”mina förutsättningar”. 
Svara sedan på fråga 8 och 9.  
 
 

1. Är cellosviterna av Bach bekanta för dig?                                                             Ja       Nej  
 

2. Har du hört just detta stycket förut?                                                                       Ja       Nej  
 
                                                                                                                                 Sämst                   Bäst  

3. I vilken utsträckning skulle du säga att cellon "sjunger"                                   1   2   3   4   5                 
enligt min definition av metaforen (se ovan)?  

 
4. Hur väl framgår styckets karaktär? (olika delar, dynamik mm)                        1   2   3   4   5  

 
5. Blir du berörd av mitt cellospel?                                                                       1   2   3   4    5  

 
6. Om du blir berörd, på vilket sätt?  (Glad, ledsen, orolig, harmonisk, lugn mm) 

………………………………………………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Eventuellt övriga kommentarer?  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Mina förutsättningar inför terminsredovisningen: Samma dag som jag skulle spela upp mitt stycke fick 
jag en oväntad nervositet att ta itu med. Som jag kan se nu i efterhand på videon var det inte något som 
syntes tydligt utåt. Jag verkade ganska lugn och kontrollerad medan jag inombords kände mig 
splittrad, överöst av negativa tankar och jag och trodde mig inte vara tillräckligt förberedd. Dels med 
tanke på den stora sal som skulle fyllas med den musik jag skapat men även eftersom jag bara spelat 
på just den cellon under drygt 3 veckors tid. Vi hade inte fått den tid som krävdes för att bekanta oss 
med varandra för att känna mig tillräckligt säker om något oväntat (som nervositet eller liknande) 
skulle inträffa. Jag upplevde helt enkelt inte den trygghet och säkerhet som jag hade önskat men jag är 
ändå stolt över mig själv och att jag vågade titta på videon, det var en hög tröskel att ta sig över...  
 
 

8. Nu när du läst mina förutsättningar, skulle det påverka dina val av svar på frågorna  
1-7? Isåfall hur? ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

  
 

9. Ni som hört mig innan och under instuderingsperioden. Om ni kan dra er till minnes, finns det 
några skillnader eller likheter i mitt spel före och under själva terminsredovisningen? Isåfall 
vilka? ……………………………………………………………………………………… 
………..……………………………………………………………………………………. 
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Bilaga	3		
Noter	på	Prelude	i	D-moll	av	Bach	från	cellisten	Paul	Torteliers	utgåva,	där	mina	aktuella	
anteckningar,	stråkbågar,	nyanser	och	fingersättningar	är	inskrivna.		
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Bilaga	4	
Min	”analyskladd”	av	det	aktuella	Bachstycket,	Paul	Torteliers	utgåva.	
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