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Sammanfattning  
Denna studie undersöker min förmåga att insamla, imitera och memorera ett klingande 
material genom att lyssna på olika visor genom åtta olika arbetsmetoder för gehörsinlärning. 
Visorna tillhör genren folkmusik och varierar i sin melodiska utformning för att utreda om 
min inlärningsprocess påverkas av specifika musikaliska strukturer. Huvudfokus i studien 
ligger på att utreda mina förutsättningar för melodisk instudering samt att undersöka hur de 
olika metoderna påverkar min upplevelse av instuderingsprocessen. I studien framkommer att 
textuellt innehåll och en upplevd meningsfullhet i visorna är av stor vikt för min 
inlärningsprocess samt att melodiernas teoretiska struktur inte var av stor vikt för min 
inlärning. I diskussionen lyfts gehörets definition och betydelse vid melodisk instudering samt 
hur människans sociala miljö kan påverka en individs inställning och motivation till musik, 
allt utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 
 
Nyckelord: Musik, gehör, imitation, text, motivation, instuderingmetoder, hermeneutik.  
	  
Abstract  
This study examines my ability to collect, imitate and memorize melodies by listening to 
different songs through eight different methods for by-ear learning. The songs in the study 
belong to the folk music genre and their melodic structures varies to provide information 
about however different melodic patterns has effect on my learning ability. The main focus of 
this study is to investigate how different methods for by-ear learning affects my interpretation 
of the learning situation and to approach an understanding about my conditions for by-ear 
learning. The study comes to the conclusion that the lyrics of a song and my experience of 
validity connected to the song plays a main part in my learning process. In the discussion of 
this study learning by-ear and its different definitions are lifted together with how a social 
environment and its approach towards music can have effect on a persons motivation for 
learning. The study is prosecuted from a hermeneutic perspective.  
 
Keywords: Music, by-ear learning, imitation, text, motivation, methods, hermeneutics.      
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras arbetets valda ämne samt de frågeställningar och metoder som 
kommer att brukas. 

1.1 Inledande text 
Jag var aldrig intresserad av de noter som min körledare genom åren stack i händerna på mig. 
Visst förstod jag att prickarna på pappret visade om jag skulle sjunga i en uppåt- eller 
nedåtgående rörelse och eftersom att alla andra plikttroget stirrade ner i noterna gjorde även 
jag det. Körfrökens granskande blick såg förnöjt ut över barnen som läste noter men de som 
egentligen arbetade var mina öron.  

Som folkmusiker använder jag dagligen mitt melodiska gehör. Det är ett integrerat och 
ovärderligt verktyg vid instudering av ny musik och har inneburit en vital byggsten för mig 
och min musikaliska utveckling. Genom att lyssna och härma har jag kunnat lära mig låtar, 
både vokalt och instrumentalt, utan att egentligen ifrågasätta varför denna metod är möjlig 
eller om det finns återkommande mönster kring vilka låtar jag har lättare att tillägna mig? 

Lilliestam (1995) inleder sin bok Gehörsmusik med att förklara att majoriteten av världens 
musik är och har varit just gehörsmusik. Oavsett vilken genre, tidsepok eller del av världen 
gehörsmusiken i fråga har existerat har den skapats, lärts ut, framförts och memorerats utan 
att skrivas ned i exakta notvärden. Att detta är en naturlig process kan vi utröna i Asklands 
(2007) beskrivning av hur det lilla barnet redan i fosterstadiet kan lära sig att känna igen 
specifik musik och sin moders röst. Barnet kommer sedan till världen med en medfödd 
förmåga och intresse att lära sig och hörseln är ett av de få sinnen som har beprövats och 
aktivt samlat in information redan innan födseln. Det är ofrånkomligt att auditiv instudering 
spelar en stor roll i människans liv.   

Som liten sjöng mina föräldrar ofta med mig och på de videoinspelningar som finns 
uppmanas jag ständigt att sjunga någonting för personen bakom linsen. Jag upplever att den 
uppmuntran och respons jag fick som liten gav mig ett hav av motivation på vars starka vågor 
jag lyssnade mer, lärde mig mer och sjöng mer. Mamma släpade runt mig på alla aktiviteter i 
närheten som snuddade vid ämnet musik och pappa hade alltid radion på hemma. Denna 
motivation och nyfikenhet följde med mig genom hela min uppväxt och trots att jag stötte på 
klumpiga kommentarer och negativa inställningar hos musikpedagoger utvecklades mitt gehör 
av den musik jag mötte.  

Genom allt detta har jag varit medveten om att min motivation till att lyssna på, lära mig och 
framföra olika typer av låtar har varierat. Vissa låtar har jag helt enkelt känt mer för än andra 
och jag upplever att detta blev tydligare när jag började spela folkmusik. De låtar som känns 
mer faller dock inte in under samma taktart, låttyp, tonart, skaltyp, spelsväng eller ens 
ursprung men detta till trots tilltalas jag mer av dessa låtar, vilket påverkar min upplevelse av 
inlärningsprocessen. Med detta arbete vill jag undersöka mina förutsättningar för melodisk 
instudering och närma mig ett svar på vad som gör att jag upplever en låt mer tillgänglig samt 
lättare att instudera.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Jag vill fördjupa mig i vilka förutsättningar som ligger till grund för min förmåga att insamla, 
återskapa och memorera melodier samt hur olika tillvägagångssätt av gehörsinlärning kan 
upplevas underlätta uppnådd förståelse. Är det melodiernas uppbyggnad eller mina 
förkunskaper, min kulturella bakgrund och förståelsehorisont som bidrar till att jag upplever 
vissa låtar som lättare att instudera? Dessa parametrar tillsammans med min biologiska 
förmåga att återskapa klingande material tolkar jag in i begreppet förutsättningar.    
 
Syftet med studien är att erhålla en djupare förståelse kring förutsättningarna för min förmåga 
att imitera och memorera ett klingande exempel samt att utreda min upplevelse av olika 
instuderingsmetoder för gehörsinlärning.     
 
1. Vilka förutsättningar ligger till grund för min melodiska imitation? 
2. Finns det mönster och strukturer i vissa melodier som jag upplever underlättar min 
instudering? 
3. Hur påverkar valda metoder för gehörsinlärning min upplevelse av instuderingsprocessen? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för studiens huvudtema samt tidigare forskning 
kring området. 

2.1 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras först människans biologiska förutsättningar för imitation följt av 
tidigare forskning på ämnet memorering av melodier. Avslutningsvis presenteras även 
folkmusikgenren, dess förhållningssätt till instudering via gehör samt forskning om genrens 
melodiska stildrag. 

2.1.1 Människans biologiska förutsättningar för imitation och 
inlärning 
Uddén (2001) klargör för fostrets mycket tidiga utveckling av örat. Hörseln interagerar med 
fostrets nervsystem och tar emot information från sin direkta omgivning. Spädbarnet har 
sedan en enorm auditiv känslighet och kan urskilja skillnader i intervall mindre än halvtoner, 
reagera igenkännande på melodier samt upptäcka rytmiska skillnader efter att ha fått lyssna på 
en melodi. I den första kommunikationen gör sig allt detta gällande då barnet och deras 
föräldrar startar den musikaliskt dialogiska lek som sedan utgör grunden för all senare 
inlärning, trots att detta till en början handlar mer om kommunikation än om musik. Det lilla 
barnet lyssnar och tittar på de ljud och gester som den förebildande föräldern gör och svarar 
sedan på ett liknande vis; lyssnar, sorterar, tolkar och imiterar. Redan under sina första timmar 
utanför livmodern kan spädbarnet imitera och reagera på tonlägen i förälderns röst. Detta kan 
sedan innebära att det lilla barnet lär sig sjunga sin mammas visor innan det själv kan tala då 
de musikaliska gesterna är lättare för barnet att organisera och sedan förstå än enbart det 
talade ordet. Askland (2007) förklarar även att barnet tidigare förstår och reagerar på 
emotioner förmedlade genom rösten än förändringar i ansiktsuttryck som indikerar samma 
emotion.    

Enligt Askland (2007) finns det idag, och även tidigare, olika uppfattningar kring inlärning 
och kunskap. Hur vi lär på ett effektivt sätt är omdiskuterat och det finns en uppsjö av olika 
teorier och praktiker i frågan. Dock uttrycker författaren att “den gemensamma nämnaren för 
de flesta definitioner av lärande är att människan förändras eller blir förändrad genom att 
göra erfarenheter.”(sid. 223). Uddén (2004) tillägger att det är människans beteende och 
handlingar som primärt förändras i mötet med nya erfarenheter. 

En annan viktig aspekt på inlärning framkommer i en studie av enbart talspråkiga kulturer, det 
vill säga en kultur som inte har något skriftspråk. Uddén (2001) beskriver hur sångare inom 
kulturen kunde framföra stora mängder memorerad text utan att någon gång ha läst den. 
Denna form av minne görs möjlig dels på grund av utrymme för improvisation vid 
framförandet och en stor mängd upprepning. Uddén (2004) framhåller att upprepning är en 
vital byggsten vid inlärning.   

Uddén (2004) kategoriserar människans minne och tolkningsförmåga under två rubriker; 
organiserandet av mönster från omvärlden för att förstå den och göra den meningsfull samt att 
använda mönstren för att interagera med omvärlden. Entwistle (1986) bygger sedan på detta 
genom att argumentera för associationernas inverkan på vad människan minns. En ny kunskap 
som kan knytas samman med en redan inlärd memoreras och brukas lättare. I linje med detta 
kan en färdighet eller kunskap som är lätt att förstå motivera till en högre grad av upprepning 
och övning. Författaren framhåller även att en positiv inställning och motivation till repetition 
leder till framgångsrik inlärning. I detta lyfts även vikten av mening och betydelse av det som 
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en person i fråga ska lära in. Entwistle (1986) använder begreppet “ekologisk giltighet” (s.23) 
för att ringa in de kunskaper som en individ på ett meningsfullt sätt finner direkt brukbara i 
sin miljö. Upplever personen i fråga att någonting nytt kan inneha ekologisk giltighet finns det 
en stor möjlighet att det leder till ytterligare motivation för inlärning och upprepning.   

Under sina första tre levnadsår är barnet mest mottagligt för att lära sig språk och Uddén 
(2001) beskriver detta som ett fönster där barnet är oerhört mottagligt för små skillnader i 
språkets melodiska och rytmiska uppbyggnad. Karpiński (2016) skriver om hur språkets 
lingvistik och uppbyggnad påverkar olika språkliga melodier. Karpinski menar att ett språks 
melodiska uppbyggnad ofta skiljer sig markant från andra språk och medför att de som brukar 
språket är invanda i microvariationer av både intonation, rytmik och melodik. Detta innebär 
enligt författaren att vissa melodiska mönster och även ett bestämt tonhöjdsintervall för talet 
blir normaliserat för brukarna. Schellenberg och Habashi (2015) utredde huruvida det 
specifika ljudet hos källan för en melodi påverkar människans förmåga att minnas den. 
Begreppet de använder är timbre, vilket ringar in ljudkällans klangtyp. I sin undersökning fick 
deltagarna i studien lyssna på musik en gång och sedan en gång till efter en bestämd 
tidsperiod. Vid andra lyssningstillfället hade melodin förändrats i antingen tempo, tonhöjd 
eller timbre i syftet att utreda huruvida memoreringen av låtarna påverkades av de olika 
faktorerna. Studien visar att timbre var den mest inverkande faktorn då deltagarnas 
minnesförmåga försämrades av skillnader i ljudkällans klangform. Detta berörs även i 
Schellenberg, Weiss och Trehub (2012) belyser att människan generellt har lättare att minnas 
samt återskapa melodier framförda av en röst snarare än ett instrument. Författarna menar att 
sången är någonting som människan kan förstå utifrån sina biologiskt medfödda kunskaper 
och därför har större motivation och förutsättning att minnas än andra instrument.   

Uddén (2001) gör oss uppmärksamma på att en social miljö och en kulturell tillhörighet 
tillsammans med människans biologiska förutsättningar skapar personen i sin helhet. Dessa 
delar spelar in på individens inlärning, dess motivation och dess självbild. Information som 
det lilla barnet samlar in befinner sig i ett socialt sammanhang och en miljö, vilket innebär att 
barnet själv blir en del av den kultur den befinner sig i. Det som vuxna och andra i dess närhet 
intresserar sig för utgör grunden för det lilla barnets förståelsehorisont. Detta innebär att 
barnet insamlar en rad möjliga beteenden från sin omgivning och sedan har möjligheten att 
själv återskapa dem. De beteenden och intressen som barnet inte stött på finns alltså inte som 
valbara möjligheter. Beroende på vilken sorts respons barnet får när det imiterar dessa 
beteenden kommer motivationen för inlärning påverkas. Askland (2007) beskriver även hur 
meningsskapandet spelar in i detta då barnet genom uppväxten strävar efter att skapa mening i 
sina handlingar utifrån sin själv- och världsbild. Denna mening ser olika ut då de 
omkringliggande faktorer som barnet växt upp i har skapat just den personliga själv- och 
världsbild som barnet har. Författaren menar att ett barns kulturella miljö och sociala 
relationer formar dess förutsättningar och val, vilket i sin tur påverkar barnets inlärning i stor 
utsträckning.    

2.1.2 Gehör 
Uddén (2001) beskriver hur hörandet kan gå över till ett aktivt lyssnande och därmed öka 
medvetenheten och väcka viljan för förståelse. I detta aktiva lyssnande hittar vi gehöret. 
Lilliestam (1995), Uddén (2001) och Baker (1997) närmar sig alla begreppet gehör utifrån 
sina yrkesspecifika förkunskaper samt målgruppen för sin litteratur. I en sammanvägning av 
deras tankar går det att utläsa att för att använda sitt gehör behöver aktören aktivt lyssna, 
strukturera och memorera det den hör utifrån sina egna förkunskaper och sedan praktiskt 
använda det insamlade klingande materialet. Detta innebär att det lilla barnet som lyssnat på 
en engelsk förlaga av en låt och nu sjunger påhittade ord över en nästan rätt melodi använder 
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sitt gehör lika mycket som folkmusikern som improviserar en tersstämma till en låt den inte 
tidigare hört. Baker (1997) benämner flera olika musikteoretiska parametrar som 
gehörsmusiker kan använda för att sortera sin kunskap men enligt Uddén (2001) är inte den 
teoretiska kunskapen vital för att en lyssnare ska kunna sortera och sedan härma. Lilliestam 
(1995) förklarar hur sång och spel inte kräver noter för att existera, på samma sätt som ett 
talat ord inte behöver vara skrivet för att finnas. Detta innebär att en musiker inte 
nödvändigtvis behöver lära sig noter eller musikteori för att lära sig musik, även om det på 
många sätt kan berika dennes förmåga och förståelse i längden. Lilliestam (1995) belyser att 
ämnet gehörsmusik kontra noterad musik är laddat från många håll trots att komponenterna 
berör samma centrala ämne och går att kombinera.     

I likhet med Karpinskis (2016) tankar om språkets egna melodiska mönster menar Oura och 
Hatano (2004) i sin forskningsartikel om tonalt och modalt musikaliskt minne att olika sorters 
musik har sina typiska mönster och gester. Författarna menar att dessa mönster är viktiga för 
musikernas förmåga att lära sig mer musik, även om det inte sker på ett medvetet plan. De 
redan instuderade låtarna blir viktiga förkunskaper som sedan ny kunskap kan knytas an till.  

Oura och Hatano (2004) utröner i sitt arbete att de musikaliska mönster och gester som finns 
inneboende i en musikstil är vitala i vidare inlärning. De redan inlärda låtarna blir “order 
rules” (stycke 3), ett ramverk av förväntade musikaliska rörelser och möjliga händelseförlopp. 
I detta menar författarna att musikern skapar sig melodiska byggstenar av typiska tonföljder 
som ofta förekommer i musiken samt utvecklar en känsla för när dessa kan förekomma i en 
melodi. Detta trudeluttförråd av melodiska block gör det möjligt för en musiker att minnas 
mängder av långa och invecklade melodier då personen i fråga inte behöver tänka på en not i 
taget, vilket enligt författaren tillslut skulle bli för mycket för vårt arbetsminne. Oura och 
Hatanos (2004) arbete leder fram till slutsatsen att musiker som är bekanta med en sorts musik 
lär sig liknande melodier anmärkningsvärt mer effektivt än de som tidigare inte befunnit sig 
inom genren.   

2.1.3 Nordisk folkmusik 
Den nordiska folkmusiken tar avstamp i människornas bruksmusik som följt dem genom alla 
tider. Lundberg och Ternhag (1996) konkretiserar detta till att handla om folkets musik från 
slutet av 1700-talet till dagens nykomponerade musik i samma stil. Ett undantag från detta 
finns i de medeltida ballader samt folkliga koraler som existerat redan innan 1700-talets 
senare hälft. 

Lundgren och Ternhag (1996) berättar att mycket av det tonspråk som förekommer inom den 
nordiska folkmusiken har sitt ursprung i tonaliteten hos de folkliga pipor, horn och säckpipor 
som spelmännen brukade. Skalan kretsar kring rörets naturliga övertonsserie och benämns 
som vallåtsmodus. I denna skaltyp finns en viloton som melodin kretsar kring, en hög sjunde 
ton och ett variabelt tredje tonsteg som placerar melodiken utanför dur- och molltraditionen. 
Utöver detta ligger mycket av hemligheten kring vallåtsmoduset i den inbördes intoneringen 
mellan skaltonerna. Andersson (1924) skriver om hur många musikforskare har gjort insatser 
för att spåra den nordiska folkmusikens melodik i sin helhet och även specifika melodiers 
spridning genom att koppla den till kyrkotonarterna. Dock menar författaren att 
kyrkotonarterna och det folkliga skaltyperna påverkat varandra till lika grad samt att grunden 
till dem båda ligger i ett naturligt mänskligt uttryckssätt. Andersson menar att mycket av 
tonaliteten snarare kommer från människan och dess förmåga att lära in, framföra och minnas 
en melodi. Han hävdar att arbetarnas grova fingrar hade svårt att träffa de exakta platserna på 
fiolen för att intonera på det sätt som idag är eftersträvansvärt. Författaren menar även att det 
finns många musikforskare som satt upp regelverk runt folkmusiken för att teoretiskt försöka 
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förklara den och fånga essensen av tonspråket men snarare lyckats anpassa den levande 
musiken till de teoretiska regler de haft med sig till undersökningstillfället.     

Andersson (1924) ringar in folkmusikens allmänna instuderingsmetod i sin beskrivning 
“inlärts efter gehör, med traditionen som enda rättesnöre.” (s.55). Låtar har vandrat från 
person till person och lärts in genom insamling, imitation och memorering samt haft en egen 
melodisk prägel och dialekt från den plats den uppförts på. Författaren lägger också fram att 
individers gehör kan vara mer eller mindre utvecklat. “Somliga äro närapå oförmögna att 
särskilja olika tonkombinationer; andra äga en skarp hörsel för de minsta tonolikheterna” (s. 
55). Utöver detta framhåller Andersson att många utövande musiker inom den folkliga 
traditionen inte haft de teoretiska kunskaper om tonarter, intervall och rytmik som historisk 
musikvetenskap tenderar att centrera forskningsfrågor kring. Detta innebär att en faktisk 
kontroll på hur noggrant låtar har överförts från en person till en annan inte går att genomföra. 
“Melodierna ha således undergått förändringar under de olika innehavarnas förvaltning av 
traditionen.” (s.57). Författaren lägger dock ingen negativ värdering i denna muntliga 
tradering och förändring av melodierna utan framhåller snarare att folkvisans utformning, 
med varierande textmängd och struktur, inbjuder till såväl melodisk som rytmisk variation. 

Lundgren och Ternhag (1996) förklarar att den folkliga musiken går att dela in under ett 
flertal rubriker samt kategorier. Den folkliga sångtraditionen och dess visor lika så. Den 
vokala sångtraditionen i Sverige har traditionellt varit buren av kvinnliga utövare och tenderar 
att följa detta mönster än idag. Visor som vaggvisor, romantiska visor, barnvisor och ballader 
har både spridits via gehörstraditionen samt nedtecknats till noter av olika insamlare av folklig 
vistradition. Klintberg och Mattsson (1978) berättar att en av de få rent gehörsspridda 
nordiska sångtraditioner som överlevt från 1070-talet till vår tid är fulvisan, visan som inte 
välkomnats in i varken uppteckningar av folkliga visor eller allmänna musiksammanhang. 
Författarna menar att denna tabubelagda vistradition som skildrar allt från 
samlagsbeskrivningar, alkohol och satan själv har överlevt utan att nedtecknas då människans 
nyfikenhet på det otillåtna motiverar till memorering.  

2.1.4 Tidigare forskning 
Larsson (2016) undersöker i sitt arbete vilka semiotiska resurser har brukar vid instudering 
med gehör som huvudmetod. Detta gör han genom en självobservation med videoinspelning 
och loggbok som undersökningsmetod. I resultatet lyfter han att musiken i sig, dess tempo, 
känslor, teoretisk musikkunskap, digitala hjälpmedel, det fysiska instrumentet, kroppen och 
minnesstrategier alla är resurser som han brukar och som till lika underlättar instudering till 
olika grad. I faktabakgrunden förklarar Larsson begreppet gehör utifrån vald litteratur. 
Härifrån har jag inspirerats i val av litteratur till detta arbete. I sin diskussion lyfter Larsson 
vikten av att kunna knyta an en ny kunskap till en redan inlärd. I detta använder har sig av 
begrepp från designteorin, där av skriver han om scheman och triggers i detta kapitel. Vidare i 
diskussionen berör Larsson hur melodiska strukturer inom olika musikgenres gör det lättare 
för införstådda musiker att ta till sig nytt klingande material samt hur detta även kan 
underlätta i tolkningen och struktureringen av en notbild. Larssons arbete har inspirerat och 
berikat min tankekedja runt begreppet gehör samt ytterligare stärkt min vilja att hitta 
vetenskaplig grund till de melodiska strukturer och mönster som jag tycker mig uppleva inom 
folkmusiken.  
 
Författarna Alonso, Davachi, Valabrégue, Lambrecq, Dupont och Samson (2015) undersöker 
i sin vetenskapliga artikel sambandet mellan melodiskt minne och text samt mäter neurologisk 
aktivitet i samband med sagd instudering. Detta genomförs med en försöksgrupp av 22 icke-
musiker som får lyssna på flera olika sånger, både med text samt melodier sjungna på 
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stavelsen ”la” i syftet att utröna om distinkta skillnader finns i inlärning med eller utan text. 
En del av undersökningen bestod även i att försöksgruppen fick titta på texten till sången 
samtidigt som de skulle sjunga melodin på stavelsen ”la”. I resultatet presenteras 
prestationerna hos varje individ i försöksgruppen och även deras inställning, attityd och 
upplevda självsäkerhet under arbetet. Resultatet visar att 15 av 22 försökspersoner kunde 
återge och känna igen de sånger som presenterades med stavelsen ”la”. Utförliga tabeller, 
bilder samt förklaringar kring vilka delar av hjärnan som aktiveras under arbetsprocessen 
presenteras även. I diskussionen framhålls att varje försöksperson uppmuntrades att mentalt 
öva på de sånger som spelats och författarna uppmanar kommande forskning på området att 
ytterligare specificera vilka delar av hjärnan som är aktiv i den komplicerade processen att 
insamla auditivt material. Denna studie befinner sig i utkanten av mitt undersökningsområde 
men har inspirerat mig under vissa valda metoder då mental övning på sång har varit en 
nyckel till instudering. Vidare har artikeln vidgat min förståelse för hur komplex instudering 
av klingande material är rent neurologisk samt gett mig goda förkunskaper att närma mig 
ämnet utifrån. Utöver detta har artikeln bidragit till ställningstagandet att genomföra min 
studie utan visuella hjälpmedel, så som text eller grafisk notbild, för att centrera min studie 
kring enbart det auditiva materialet.   

2.2 Hermeneutiskt perspektiv 
Kommande avsnitt utreder övergripande strukturer och centrala begrepp för studiens 
teoretiska perspektiv, som i sin tur genomsyrar studiens resultat och diskussion.   

2.2.1 Ursprunglig texttolkning 
Kristensson Uggla (2004) inleder sitt kapitel med att belysa hur texttolkning länge har varit 
det som allmänheten förknippar med hermeneutik. Vad en text faktiskt är och hur människan 
kan närma sig den genom sin egen tradition, samtid och föreställningsförmåga utgör en 
central punkt inom det hermeneutiska perspektivet. Vidare beskriver författaren hur den olästa 
texten kan upplevas betydelselös för att sedan vid läsning komma till liv och förmedlar 
meningar lika tydligt som en annan fysisk människa. Detta ger texten en säregen förmåga att 
vara både levande och död på samma gång, helt beroende av människans tolkning. 
 
Kristensson Uggla (2004) skriver om hur hermeneutiken genom historien har rört sig utifrån 
olika vetenskapliga områden. Dock centrerades hermeneutiken i sekelskiftet mellan 17- och 
1800-talet av Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher gjorde tolkningen till en generell 
hermeneutisk problematik genom att applicera tolkningstekniken på alla typer av texter, inte 
enbart rent vetenskapliga. Detta gav även uttryck för Schleiermachers syn på 
meningsbildande och strävan att sätta sig in i textens författares ursprungliga intentioner och 
inre erfarenhetsliv. Kristensson Uggla (2004) beskriver hur samtidens tilltro till 
naturvetenskaperna inte klingade väl med humanvetenskaperna och det skulle dröja ett antal 
decennier innan Schleiermachers hermeneutik återupplivas. I första hand applicerades den 
återupplivade hermeneutiken på texter om kultur, men senare användes även 
tolkningsprincipen av Martin Heidegger i syfte att nå människans relation med sin samtid, 
varandets mening och förförståelsen snarare än förståelsen. 
 
Enligt Kristensson Uggla (2004) är en helt solid uppdelning mellan humanvetenskapliga och 
naturvetenskaplig tolkning inte möjlig idag, mycket på grund av att tolkningen som sådan har 
blivit en integrerad del av vår vardag. I vår tid har fokus gått från författaren bakom texten till 
världen framför texten, vilket i realiteten innebär att både världen som läsaren befinner sig i 
och texten i sig har lika stor inverkan på hur tolkningen blir. Dock lyfter författaren att detta 
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inte innebär att läsaren i fråga obegränsat kan konstruera en sanning hur som helst utan själv 
måste ansvara för sin tolkning och i friheten som tolkningen innebär hitta en rimlig sanning 
som stämmer överens med läsarens verklighet.           

2.2.2 Förförståelse, förståelse och förklaring 
Kristensson Uggla (2004) förklarar hur hermeneutiken ställer förförståelsen i fokus på grund 
av dess särskilda relation till förståelsen. Varje ny förståelse är i sin tur en ny förförståelse 
som kan införskaffas vid uppnådd och erövrad förklaring, vilket skapar en oändlig struktur av 
inlärning som följer människan genom hela livet; den hermeneutiska spiralen. Detta innebär 
enligt Englund (2004) att människans mål är förståelse men att förklaring och strukturering är 
nödvändiga steg för att människan i fråga ska kunna skapa en djupare förståelse för sitt egna 
och andras mänskliga beteenden. Detta ger i förlängningen personen nya förkunskaper att 
tolka andra liknande situationer utifrån i framtiden. Falk (2004) lyfter även fördomens roll i 
en människas tolkningsförmåga. Precis som förkunskapen ligger fördomen till grund för att 
tolkaren ska kunna skaffa sig en egen bild av situationen men Falk (2004) menar att genom 
“kritisk distansering och tillitsfull förståelse” (s. 227) kan människans försonas med sin egen 
fördom och förförståelse.  
 
Denna syn på kunskap innebär att allt är delar av en helhet samt att ingen helhet kan existera 
utan delar. Alla kunskaper byggs utifrån tidigare uppnådda och likaså de tolkningar som 
människan har förmåga att göra av sin omvärld. Rönnström (2004) beskriver hur två personer 
med olika kulturell bakgrund, världsbild och språk kan uppleva en situation på helt olika sätt 
och därmed via sina olika förkunskaper hitta olika förklaringar av händelsen som leder till 
skilda tolkningar.         

2.2.3 Tolkning av annat än text 
Hermeneutiken kan även appliceras på andra fenomen än text, vilket Englund (2004) inleder 
en förklaring till. Begreppet ideologi presenteras som en grupps gemensamma föreställningar 
och normer som ligger till grund för deras möjlighet att uppfatta och tolka världen. Författaren 
beskriver nyckeln till förståelse som en sammansmältning av individens frihet och gruppens 
gemensamma ideologi. Ödman (2004) bygger vidare på detta genom att lyfta in människans 
tolkning av världen. “I egenvärlden är jag min kropp, som omvärld har jag den” (s.103). Detta 
innebär enligt författaren att människan kan hitta olika utgångspunkter att genomföra sina 
tolkningar utifrån, varande en kommunikativ aktör i omvärlden likväl som varande inuti sig 
själv omgiven av omvärlden. I förlängningen innebär båda utgångspunkterna att människan 
formas av samt utformar sin verklighet och omgivning.  
 
Gustavsson och Bergström (2004) införlivar även språket som sådant till det som människan 
aktivt tolkar. En människas handlingar har likheter med texter men innehåller oändligt mycket 
mer information än den faktiskt icke levande texten. En kommunikativ handling tolkas allt 
oftast utifrån vilken mening som ligger bakom den, vilket i sin tur kan utläsas genom 
gemensam social historia, ickeverbala kommunikationsmedel, visuella symboliska intryck 
och många fler faktorer som texten saknar.  
 
I detta arbete är förkunskapernas inverkan på människans inlärning central, vilket även 
innebär att den hermeneutiska spiralen är av vikt för studien. Med detta följer att helheten i sig 
och dess vitala beståndsdelar utgör ett viktigt fokus i undersökningen. Tolkning av text och tal 
hör även tätt samman med arbetet då möjlig inlärning enbart kan ske genom tolkning och 
förståelse av den klingande förlagan. Studien innebär att jag tolkar ett klingande material, 
skapar mig en förståelse kring materialet, möjliggör ett senare praktisk användande av 
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materialet samt vidgar min förståelsehorisont inför framtida möten av liknande material. 
Ödman (2001) beskriver att den hermeneutiska analysprocessen således är aktuell både på ett 
kognitivt- samt på ett motoriskt plan där de visor som behandlas genom bearbetning och 
tolkning låter en ny värld öppna sig.  
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras de forskningsmetoder som har använts vid bearbetning av insamlat 
material samt vid utformning av studien. I kapitlet presenteras även de för- och nackdelar som 
tillkommer med valda metoder samt huruvida studiens tillförlitlighet är tillräcklig.   

3.1 Beskrivning och motivering av metodologisk ansats 
Björndal (2012) beskriver observation i sig som insamling av information med våra fem 
sinnen. Människan tar ständigt emot oerhörda mängder information från sin omvärld och i 
detta arbete behöver en tydlig forskningsmetod finnas för att sortera bland dessa intryck. 
Syftet med studien är att fånga mina egna tankar samt upplevelser under arbetsprocessen. I 
valet av observationsmetod för studien har därför stor vikt legat på att hitta ett arbetssätt som 
överensstämmer med forskningsfrågorna och möjliggör observation samt reflektion över min 
upplevelse, snarare än mätbara resultat av processen.  

3.1.1 Loggbok 
Björndal (2012) belyser hur loggboksanteckningar kommer åt att fånga den inre dialogen och 
även kan bidra till en större förståelse för det egna beteendet hos nedtecknaren. Detta leder i 
sin tur till ökad struktur och tydlighet i observationen. Vidare beskriver Björndal (2012) hur 
loggboken är personlig och därför ett utmärkt redskap för djupare reflektion. Diskretionen i en 
privat loggbok innebär att skribenten i fråga inte behöver dra sig för att delge sin subjektiva 
verklighet och ringar därmed in denna studies strävan att redogöra för min upplevelse av 
instuderingsprocessen. Loggboken utgör en möjlighet att detaljerat beskriva min egen 
upplevelse av alla de delar av studien jag finner vital i händelseförloppet. Dock innebär detta 
att det finns en viss risk för felbedömning i min utformning av loggbokens upplägg. Björndal 
(2012) presenterar både ostrukturerat och strukturerat loggboksskrivande och beskriver hur 
ostrukturerade loggböcker innebär många fördelar i och med sin frihet, men även vissa 
nackdelar medföljer den otydlighet som ickestrukturen kan innebära vid senare reflektion 
kring texten. En strukturerad loggbok bidrar direkt med en enklare avkodning och kan 
fortfarande ge skribenten frihet till uttryck genom ett noggrant val av underrubriker. Den 
strukturerade loggboken delas sedan in i underrubrikerna tematisk, konflugent, anekdotisk, 
process, metakognitiv, prognos, kommunikativ och syntes. Skillnaderna mellan dessa ligger i 
huruvida nedtecknaren fokuserar på sina tankar eller handlingar, sina faktiska handlingar eller 
effekten av dem samt resultatet eller processen. Vidare behandlar de olika underrubrikerna en 
eller flera skribenter i samma loggbok, mer eller mindre fokus på hur något utförs samt 
innebär varierande mängder underrubriker. 
 
Jag har valt att använda en strukturerad tematisk loggbok med inslag av både anekdotisk 
loggbok och processloggbok, då mina upplevelser samt processen står i fokus. Under veckans 
alla dagar planerar jag att föra loggbok kring fasta teman och underrubriker. De första fem 
dagarna kommer rubrikerna vara Insamling, Imitation och Memorering, med underrubrikerna 
Första tanken, Vad var lättast?, Vad var svårast? och Hur kan detta tolkas?. Under de två 
sista dagarna blir rubrikerna istället Vilka melodier minns jag?, Hur tolkar jag att just de 
melodierna har fastnat? samt Minns jag några andra bidragande faktorer runt de 
memorerade melodierna?  

3.2 Studiens utformning 
I detta avsnitt presenteras mitt musikaliska projekt samt hur jag har valt att bearbeta mitt 
observationsmaterial. Avslutningsvis redogörs även för studiens etiska överväganden samt 
tillförlitlighet. 
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3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Denna studie är centrerad kring ett utforskande av de förutsättningar som ligger till grund för 
melodisk instudering. Under den praktiska undersökningsfasen studerar jag mig själv med 
hjälp av en loggbok när jag insamlar, imiterar och memorerar folkliga visor via mitt gehör. 
Varje visa används enbart vid ett tillfälle och studien genomförs via åtta olika arbetsmetoder 
under åtta på varandra följande veckor. Dessa metoder är framtagna ur mina normala 
instuderingsvanor men sammansatta i ett fast mönster. I slutet av varje vecka kommer en mer 
ingående reflektion att genomföras i loggboken där metoden samt min upplevelse av veckans 
arbete står i fokus. Mitt mål är inte att lära mig låtarna i undersökningsbasen, snarare att 
utreda hur de valda metoderna, min kulturella tradition och musikaliska individualitet samt 
visornas struktur och utformning påverkar vilka delar av melodierna som jag upplever är 
lättast att instudera; vilka förutsättningar som ligger till grund för min melodiska instudering. 
På grund av detta kommer inga ljud- eller videoinspelningar att genomföras under mitt projekt 
då de enbart skulle visa på min förmåga vid ett specifikt tillfälle och därmed inte avspegla 
min faktiska inlärning eller förståelse. En tänkt ljudupptagning av min imitation skulle kunna 
bidra med material för att utreda hur väl jag imiterar visorna i undersökningsbasen. Med 
avstamp i Anderssons (1924) tankar om folkmusiken i ständig förändring är detta varken en 
avgörande parameter för detta studie eller för folkmusiken och dess spridning i stort.   

Jag kommer i huvudsak att använda mig av traditionsinspelningar efter vokala folkmusiker 
från databasen visarkiv under mitt arbete. Detta ger mig möjligheten att på förhand inte veta 
vilket melodiskt material jag stöter på samt möjligheten att lyssna på ett flertal låtar i följd 
från samma uppförare. Databasen ger mig även möjlighet att lyssna på visor från hela Sverige 
och därmed komma åt den geografiska utgångspunktens möjliga betydelse för mitt 
återskapande och memorerande. När metoden innebär att jag ska lyssna på enbart en låt 
kommer jag att välja en från de stora traditionsbärarna Ulrika Lindholm från Jämtland, Lena 
Larsson från Bohuslän, Alida Grönlund från Ångermanland och Vendela Johansson från 
Småland för att nå en geografisk-, kulturell- och traditionsspridning i projektet. Dessa 
traditionsbärare är alla kvinnor, vilket hör samman med Lundgren och Ternhags (1996) 
förtydligande om vokalmusikens tradition i Sverige. De starkaste vokala traditionsbärarna 
med stor repertoar hittas bland de kvinnliga sångerskorna, vilket har påverkat mitt val av 
uppförare. Under arbetet kommer även andra uppförare att behandlas för att variera tradition, 
sångsätt, röstklang, röstligt tonläge och repertoar. Detta beroende av vilket material och vilka 
sångare jag möter.   

Metoderna har jag kommit fram till genom att rannsaka mina normala instuderingstekniker 
och sedan kombinera dem till åtta fasta mönster. I detta har jag valt bort instudering av 
enstaka fraser och fokuserar istället på låtarna som helheter. Detta för att kunna vara fri att 
välja det material jag önskar då inspelade låtar sällan framförs på annat sätt än i sin helhet. 
Likaså har jag valt att inte välja huruvida det klingande materialet ska innehålla text eller inte 
då mina förkunskaper säger mig att detta kan vara en intressant variabel för projektet. Utöver 
detta har jag även valt att inte använda visuella hjälpmedel så som grafisk notation, 
nedteckning av text eller bilder som stöd vid instudering för att kunna isolera min auditiva 
inlärning.  

Tabell 1. Metodiska delmoment 
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Förhållningssätt till låten        Val av material                        Imitation 

1 Lyssnande 3 En låt 5 Direkt aktivt återskapning 

2 Skuggning 4 Flera låtar i följd 6 Senare inaktiv återskapning 

 
Dessa metodiska delmoment utmynnar i nedanstående åtta instuderingstekniker vilka 
genomfördes under en åtta veckor lång projektperiod. 

1.3.5 Enbart lyssnande på en låt med direkt aktivt återskapande. 
1.3.6 Enbart lyssnande på en låt med inaktiv senare återskapning. 
1.4.5 Enbart lyssnande på flera låtar i följd med direkt aktivt återskapande. 
1.4.6 Enbart lyssnande på flera låtar i följd med inaktiv senare återskapning.  
2.3.5 Skuggning av en låt med direkt aktivt återskapande. 
2.3.6 Skuggning av en låt med inaktiv senare återskapning. 
2.4.5 Skuggning av flera låtar i följd med direkt aktivt återskapande. 
2.4.6 Skuggning av flera låtar i följd med inaktiv senare återskapning. 

Begreppet skuggning innebär att jag nynnar med i melodin samtidigt som jag hör den och 
begreppet enbart lyssnande betyder att jag helt tyst lyssnar på den framförda melodin. Direkt 
aktivt återskapande medför att jag utan dröjsmål försöker att sjunga melodin efter avslutat 
lyssnande och inaktiv senare återskapning innebär att jag inte sjunger visan efter lyssnandet 
utan istället undersöker om den insamlade melodin finns memorerad till någon grad vid 
dagens slut. När metoden enbart behandlar en låt lyssnar eller skuggar jag samma låt flera 
gånger under den aktiva arbetstiden och när metoden istället innehåller flera låtar i följd 
behandlas varje låt enbart en gång för att sedan direkt följas av nästa.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Jag har valt att dokumentera samtliga lyssningstillfällen, återskapningstillfällen samt 
uppsamlande reflektionstillfällen då det ger mig en helhetsbild av projektet samt mina 
upplevelser. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Under veckans fem första dagar genomförde jag 20 minuters aktiv projekttid, allt efter den 
aktuella metodens ramar. När metoden innebar senare inaktiv återskapning förändrades 
tidsspannet och innebar start från insamlingstillfället och avslutande reflektion vid dagens 
slut. Under veckans två sista dagar insamlade jag inte något nytt material utan reflekterade 
över veckans arbete. 

Vid starten av varje arbetstillfälle började jag med att söka rätt på en uppförare med hjälp av 
hemsidan visarkiv och arbetade sedan med materialet utifrån den aktuella metoden. Detta 
innebar att jag vissa veckor mötte större kvantiteter av klingande material och vissa veckor 
enbart behandlade en visa per dag. Under arbetstillfället förde jag loggbok, både vid 
insamling, imitation och memorering.    

Mina dokumenterade tillfällen utspelade sig på två olika platser. Dels i ett av Musikhögskolan 
Ingesunds övningsrum och dels hemma i mitt hus. Oavsett lokal har jag alltid varit ensam vid 
tillfället och kunnat fokusera på uppgiften. Arbetet har även förekommit under olika tider på 
dygnet, vilket i mycket liten utsträckning har påverkat resultatet och min upplevelse. 
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3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Inledningsvis sammanställdes hur många visor som projektet totalt har behandlat. Detta 
gjordes via loggboksanteckningar samt en överslagsräkning av det antal visor som bearbetats 
under samtliga metoder som innehållit punkt fyra; flera låtar i följd (Tabell 1. Metodiska 
delmoment). 
 
Analysen inleddes med att jag utredde vilka låtar jag bearbetat under hela projekttiden med 
hjälp av mina loggboksanteckningar. Låtarnas typ, centraltoner, tonalitet, textstil, geografiska 
tillhörighet, uppförare, melodiska rörelse, antal verser samt deras möjliga kronologi 
nedtecknades i ett separat dokument och strukturerades i olika färger utefter vilken metod 
visan i fråga tillhörde. Efter detta skattade jag varje visa utifrån vilken grad jag upplevde att 
jag memorerat dem.  

•   Visan	  tilldelades	  ett	  streck	  om	  jag	  inte	  mindes	  den	  alls.	  
•   Visan	  gavs	  trea	  om	  jag	  kunde	  erinra	  mig	  den	  någorlunda.	  
•   Visan	  fick	  tvåa	  om	  jag	  upplevde	  att	  jag	  kunde	  sjunga	  merparten	  av	  visan.	  	  
•   Visan	  tillskrevs	  en	  etta	  om	  jag	  kände	  att	  jag	  helt	  behärskade	  visan.	  	  

 
Utifrån detta kunde jag sedan utröna hur många visor jag totalt lärt mig under projekttiden. De 
inlärda visorna analyserades sedan utifrån låttyp, dur respektive moll, geografisk tillhörighet, 
antal verser, textens berättarperspektiv, startton, melodisk rörelse samt min upplevelse av 
melodins självklarhet. Dessa kategorier valdes för att utröna om melodiernas strukturer hade 
inverkan på min inlärning och således även var av vikt för mina förutsättningar för melodisk 
instudering. Visorna sammanställdes i en tabell som tydliggjorde hur de olika kategorierna i 
undersökningen sammanfaller.  
 
Utdrag ur tabellen (enbart enstaka vågräta kolumner). 

Vistyp Minnesgrad Låttyp Dur/Moll Geo.ut.p. Mel.struk. 
Tackvisa 2 Polska Dur Bohuslän Sekvenser 

Religiös visa - Vals Dur Jämtland Skala 
Fulvisa 1 Schottis Moll Medelpad Sekvenser 

 
 
De visor som markerades med ett streck i skattningsfasen av min analys behandlades sedan 
utifrån samma kategorier som de inlärda visorna för att utröna om några tydliga mönster fanns 
bland dessa. Detta i syftet att undersöka huruvida de ej inlärda visorna följde något mönster 
som visade på avsaknad av förkunskaper och ledde till problematik vid inlärning. Efter detta 
analyserade och tolkade jag mina loggboksanteckningar för att undersöka hur jag upplevt de 
inlärda visorna under varje arbetstillfälle. Detta för att komma närmare min då- samt nutida 
relation till visorna. I detta är det hermeneutiska perspektivet och dess centrala begrepp 
förförståelse till förståelse, delar och helhet samt tolkning viktiga beståndsdelar i min analys.   
 
För att utreda min upplevelse av metoderna staplade jag samtliga metoder som rubriker och 
samlade mina loggboksanteckningar under dem. Jag valde enbart ut loggboksanteckningar 
som direkt behandlade min upplevelse och tolkning av instuderingsprocessen under varje 
metod. I detta inkluderade jag både anteckningar från veckans fem första aktiva arbetsdagar 
samt anteckningar från mina reflektioner under veckosluten. Detta material granskades sedan 
och sammanställdes till en huvudessens av mina upplevelser kring varje metod och jämfördes 
sedan inbördes. Dock rangordnades inte metoderna efter sin effektivitet då mitt fokus inte 
berör vilken metod som fungerar bäst. Resultatet centreras istället kring mina upplevelser och 
tolkningar av metoden i fråga.     
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) menar att “i praktiken är reliabiliteten aldrig perfekt” (s.94), 
vilket är av vikt för detta arbete. Eftersom att denna studie centreras kring min upplevelse av 
instuderingsprocessen samt mina förutsättningar för melodisk instudering kommer resultatet 
vara personligt och subjektivt. I många tillfällen är detta en stor brist vid sammanställning av 
resultat men då min upplevelse och tolkning är mitt faktiska mål är det enbart av vikt för hur 
studien i framtiden kan användas som underlag för vidare forskning.  

Utöver detta utgör låtarna i instuderingsbasen en slumpartad variabel då jag inte valt ut dem 
utifrån dess melodiska innehåll utan enbart styrt vem som uppfört visan samt kunnat välja vart 
ifrån landet materialet ska ha sitt ursprung. Detta innebär i teorin att ett helt annat resultat 
skulle kunnat uppnås om jag mött andra låtar. Dock förblir min musikaliska förståelsehorisont 
oförändrad oavsett vilket klingande material jag möter, vilket stärker studiens tillförlitlighet 
då materialet alltid behandlas utifrån mina förkunskaper. I förlängningen innebär detta att de 
melodier jag möter kommer att kunna visa på mönster som är avgörande för mina 
förutsättningar för melodisk instudering, oavsett hur de faktiska melodierna är utformade.    

Johansson och Svedner (2010) belyser hur specifika redskap är utformade för att mäta 
specifika föremål och ge ett exakt samt konstant resultat, vilket jag varit medveten om i 
utformningen av min loggbok. Med hjälp av mina valda reflektionsfrågor har tillförlitligheten 
för studien kunnat stärkas då de ger mig en konstant ram att arbeta inom för att nå ett för 
studien relevant resultat. Min tolkning av loggbokens text är av stor vikt och jag har under 
analysen strävat efter att distansera mig själv från författanderollen och närmat mig texten på 
ett nyupptäckande och undersökande sätt. Detta har jag gjort genom att betrakta loggboken 
som en text jag inte författat själv. Dock är distanseringen svår att genomföra i praktiken och 
kräver målmedveten koncentration och förmåga att släppa på förväntningar om den egna 
förmågan samt utvecklingen under arbetsprocessen. Trots detta kommer jag att sträva efter att 
behandla texten på ett vetenskapligt korrekt sätt, varande både forskningsobjekt och forskare 
för att bidra till arbetets tillförlitlighet.       
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4 Resultat 
Syftet med studien är att uppnå en större förståelse för mina förutsättningar vid gehörsbaserad 
instudering av melodier samt att utreda hur olika metoder för instudering upplevs påverka min 
lärandeprocess. För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor valts: 

1. Vilka förutsättningar ligger till grund för min melodiska imitation? 
2. Finns det mönster och strukturer i vissa melodier som jag upplever underlätta min 
instudering? 
3. Hur påverkar olika metoder för gehörsinlärning min upplevelse av instuderingsprocessen?  
 
I detta kapitel presenteras resultaten av genomförda analyser via utdrag och tolkningar från 
det insamlade materialet. Inledningsvis presenteras resultaten kring mina upplevelser av de 
arbetsmetoder som brukats under projektet. Detta följs sedan av resultaten av de inlärda 
visorna samt olika strukturer hos de visor som inte memorerats. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning samt några slutsatser. 

4.1 Upplevelsen av metoderna 
De metoder som använts under arbetet har medfört stor variation i mötet med det klingande 
materialet. Mina upplevelser har tydligt avspeglats i loggboksanteckningarna och berört flera 
aspekter av rådande metod på ett reflekterande och medvetet sätt. Mycket av mina 
loggboksanteckningar kring inlärningsprocessen under en arbetsmetod tangerar mina 
förutsättningar för melodisk instudering. Upplevelsen av de olika metoderna har ibland 
avspeglat den mätbara inlärningsprocessen men i vissa fall har mina reflektioner av metoden 
inte överensstämt med dess effektivitet. Detta innebär att mina förkunskaper och fördomar 
kring vissa metodiska delmoment har avspeglat sig i mina reflektioner men sedan inte 
återspeglats i den faktiska inlärningen.   

4.1.1 Enbart lyssnande på en låt med direkt aktivt återskapande 
(1.3.5) 
Under denna metod centreras mina upplevelser kring hur frustrerande jag upplever det är att 
inte få sjunga samtidigt som uppföraren, dels för att kontrollera att jag uppfattat melodin 
korrekt och dels för att jag är van att strukturera inlärningen av en ny låt genom att skugga 
melodin. Detta syns tydligt i kommentaren ”Jag vill helst inte bara lyssna utan gärna gnola 
med, hur ska jag annars få grepp om melodins byggstenar?” (ur loggbok 12/9 2017). Denna 
loggboksanteckning visar även på min inställning till melodin som sådan; den består av 
byggstenar och jag strävar efter att förstå dem innan jag själv kan uppföra melodin. Vidare 
behandlar mina loggboksanteckningar hur jag utvecklar min förmåga att höra uppförarens röst 
inom mig och hur jag kan använda detta för att minnas melodin, även när jag inte lyssnat på 
låten innan jag ämnar sjunga den. ”Uppförarnas röster finns till olika grad kvar i mitt sinne 
och… det bidrar till att jag upplever mig erinra melodin lättare” (ur loggbok 16/9 2017). De 
uppförare som jag tidigare lyssnat på och känner igen rösten hos har en tendens att få visorna 
att kännas mer lättillgängliga.  
 
I anteckningarna för denna metod finns även kommentaren ”Svårast: tonerna mellan melodins 
pelare efter första genomlyssningen. Jag fyller själv i rimliga förväntade toner.” (ur loggbok 
12/9 2017). Under metoden lärde jag mig två av fem visor. 
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4.1.2 Enbart lyssnande på en låt med inaktiv senare återskapning 
(1.3.6)   
Anteckningar från denna metod visar på att min upplevelse i stor utsträckning liknar 
föregående veckas. Dock går det att utröna att min förmåga att ta till mig ett klingande 
material genom att enbart lyssna på det har utvecklats. Jag kan snabbare förutsäga melodier 
och ord i huvudet innan uppföraren framfört dem, jag reflekterar mer kring textens innebörd 
samt ”sjunger låten inne i huvudet och känner hur inställningarna i mina formanter ändras i 
den mentala sången.” (ur loggbok 19/9 2017). Denna mentala sång återkommer under veckan 
och ur loggboksanteckningarna går det att förstå att jag upplever en större kontroll och 
trygghet efter att ha satt ord på mitt aktiva lyssnande. Jag liknar det vid att spela fiol med 
enbart vänsterhanden; inställningarna för tonerna är satta men inget ljud hörs. Dock ska det 
tilläggas att i den mentala sången rör sig inte läppar eller tungspets, allt sker i svalg och 
strupe. 
 
Rörande metodens inaktiva senare återskapning går det att utläsa att mina upplevelser kring 
momentet är ambivalenta. Dels upplevde jag att vissa visor inte alls fanns kvar när jag 
försökte erinra mig dem vid dagens slut och dels fanns det visor som med enkelhet framfördes 
i sin helhet. Under denna metod lärde jag mig två av fem visor.  

4.1.3 Enbart lyssnande på flera låtar i följd med direkt aktivt 
återskapande (1.4.5) 
”Men hur i hela friden ska jag minnas något av allt detta?” (ur loggbok 25/9 2017) ringar in 
upplevelsen av denna metod. Att lyssna på flera låtar i följd utan att någonsin repetera 
någonting belyser mina loggboksanteckningar som mycket svårt. Trots att jag sedan tidigare 
var bekant med några av uppförarnas röster och klangfärg så upplevde jag att det var omöjligt 
att minnas föregående visa när nästa började. Dock reflekterar jag i anteckningarna om hur 
metoden ändå bidrar till min lärandeprocess. 
 

Att enbart lyssna på flera melodier i följd kanske inte ger några omedelbara resultat 
för min direkta imitation men skulle jag höra dessa melodier igen har jag en stark 
tilltro till att jag lättare skulle lära mig dem, även om jag inte direkt känner igen 
biten. Detta på grund av mina nya förkunskaper. (ur loggbok 1/10 2017).    
	  

Under veckan lyssnade jag på cirka tolv låtar per dag och trots detta centreras mina 
anteckningar kring ett intresse för uppförarna snarare än låtarna i sig. Mina reflektioner 
handlar om samtalen mellan uppförare och inspelare och det går att utläsa att jag upplever ett 
större sammanhang mellan låtarna och miljön de uppförs i än vid tidigare metoder. Den enda 
visa jag memorerade under veckan kommenteras med ”Jäkel vilken kul visa från en dräng i 
Gästgivaregården!” (ur loggbok 28/9 2017) vilket är att jämföra med metod 1.3.5 där mitt 
direkta fokus gick till melodin och dess byggstenar istället för vem och vart visan kom ifrån. 
En anledning till att uppföraren fick mer fokus under veckan än själva låtarna beror på att 
samma sångare framförde alla låtar som behandlades samtidigt som låtarna i sig ”bara ven 
förbi” (ur loggbok 28/9 2017). Uppförarens röst och dess klang var således det enda konstanta 
under metoden och fångade därmed mitt fokus. Under veckan lärde jag mig två av cirka 60 
visor. 

4.1.4 Enbart lyssnande på flera låtar i följd med inaktiv senare 
återskapning (1.4.6) 
Denna metod sammanfattas i kommentaren ”Insamlingsmetoden understödjer inte min 
memoreringsprocess” (ur loggbok 8/10 2017), vilket klart visar på min upplevelse av 
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kombinationen enbart lyssnande på flera låtar i följd och inaktiv senare återskapning. Trots att 
det finns anteckningar som visar på att jag fattat tycke för vissa bitar som jag hört så har inga 
visor memorerats under veckan. Mina anteckningar tyder på att jag upplevt själva insamlingen 
som svårbemästrad, på grund av att den inte innehåller varken repetition eller något faktiskt 
görande, samt att återskapningen vid dagens slut inte har gått att genomföra alls då varken 
text eller melodi har funnits kvar. Under metoden lärde jag mig inga av de cirka 60 visor som 
behandlades. 
 

Jag upplever att metoden som sådan lägger förkunskaper till mitt förråd av 
traditionsbärare, deras tradition och röster snarare än melodisk instudering, 
imitation och memorering. (ur loggbok 2/10 2017). 
	  

4.1.5 Skuggning av en låt med direkt aktivt återskapande (2.3.5) 
Under denna arbetsmetod är min handstil i loggboken väldigt sammanflytande och hetsig, 
vilket jag tolkar som en följd av min ökade motivation och förtrogenhet till att få skugga 
melodin i insamling av nytt klingande material. I mina anteckningar är språket sakligt och helt 
fokuserat på melodin och dess uppbyggnad utifrån ett detaljfokus, i vilket jag inte nämner 
någonting alls om uppföraren, dennes röst eller andra omkringliggande faktorer. I 
anteckningarna vid imitation använder jag genomgående termer som fraser, a-delen, textens 
struktur, ingångston och sekvenser i samband med noggranna beskrivningar av vilken del av 
melodin jag för närvarande behandlar.  
 

Min upplevelse av veckans låtar har varit fylld av ett större intresse än i tidigare 
metoder, mycket på grund av att jag äntligen fått sjunga med mina uppförare! Det 
känns så naturligt och instinktivt i min insamlingsprocess, både för text och melodi. 
Metoden innebär att jag praktiskt får bygga upp små förkunskaper för låtens 
struktur och utifrån delarna sedan bygga vidare tills visan finns i mitt minne i sin 
helhet. (ur loggbok 28/10 2017). 
	  

Under veckan framgår det att jag upplever en låt extra intressant och det är även den som jag 
först nämner i den avslutande reflektionen. ”Första tanken: Underbart ful liten visa! Lättast: 
Att bli inspirerad till att lära mig den” (ur loggbok 11/10 2017). Visan faller in under 
kategorin fulvisa och har en text som behandlar brännvin och snus. I samband med låten visar 
mina anteckningar hur liknande visor, som jag redan lärt mig, har en tendens att blandas med 
den nya melodin när jag inledningsvis försöker framföra melodin självständigt. I kontrast till 
detta minns jag i slutet av veckan inga av de melodier som haft en text där Gud och den 
kristna tron stått i fokus. ”Detta säger något om mitt intresse och motivation till olika textuella 
innehåll” (ur loggbok 28/10 2017). Mina anteckningar visar även på att den fula visan har ett 
direkt användningsområde i min vardag då det är dessa visor som verkligen uppskattas och 
sjungs vid jamtillfällen, under långa timmar i turnébussar och vid andra samkväden. Under 
denna metod lärde jag mig enbart en av totalt fem visor vilket kan upplevas oxymoront i 
förhållande till den positiva upplevelsen av metoden.  

4.1.6 Skuggning av en låt med inaktiv senare återskapning (2.3.6) 
”Jag blandar ihop melodin med Lars Persson (en annan visa) men texten leder mig rätt. 
Speciellt raden om gubbens pengaskrin och ett kalas på öl och brännevin” (ur loggbok 30/10 
2017). Här kan vi utläsa hur tidigare memorerade låtar tenderar att vilja stödja mitt 
framförande av den nya melodin. Detta är en liknande visa som vill låna ut sitt toninnehåll där 
min förtrogenhet med den nya melodin brister. I mina anteckningar finns avsevärt mindre 
material att analysera under denna metod samtidigt som jag har memorerat samtliga låtar 
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under perioden. Detta kan tolkas som att jag upplever att metoden är mycket effektiv, vilket 
även framkommer i metodens avslutande reflektion. ”Jag tolkar detta som att metoden i sig 
och låtarnas karaktär går hand i hand med min egen motivation och intresse” (ur loggbok 4/11 
2017). Ur mina anteckningar går även att utläsa att den inaktiva senare återskapningen under 
denna metod inte har påverkat huruvida jag minns låtarna vid dagens slut negativt, så som det 
gjorde under 1.3.6. Under denna vecka lärde jag mig samtliga fem visor. 

4.1.7 Skuggning av flera låtar i följd med direkt aktivt 
återskapande (2.4.5) 
Under denna visar mina anteckningar att jag med lätthet kunde sjunga med och skugga mina 
uppförare genom alla visor men att jag sedan inte mindes vilka melodier som hörde till de 
textstrofer som fanns kvar vid avslutad insamling. I loggboken finns kommentarer om hur 
uppförarens röst låter och även ett ord inringat i ett hjärta ”mat´n” (ur loggbok 6/11 2017) 
som visar på att jag lagt fokus på text och dialektalt uttal snarare än melodierna. Detta 
mönster är återkommande i alla metoder som innehåller punkt fyra; flera låtar i följd (Tabell 
1. Metodiska delmoment). Ur veckans slutreflektion redogörs det att min upplevelse av 
metoden centreras kring dess otillräcklighet i att stödja melodisk instudering. Detta på grund 
av att ingen repetition ingår i metoden samt att mycket material insamlas på kort tid direkt 
följt av varandra.Under denna metod lärde jag mig inga visor. 

4.1.8 Skuggning av flera låtar i följd med inaktiv senare 
återskapning (2.4.6)  
Denna metod har till likhet med de andra som innehåller punkt fyra; flera låtar i följd (Tabell 
1. Metodiska delmoment) inte upplevts stödja min inlärningsprocess av melodier. Den senare 
inaktiva återskapningen bidrar ytterligare till att jag distanseras från det insamlade materialet, 
trots att jag fått skugga uppföraren vid insamlingstillfället. I loggboken finner vi kommentarer 
som tyder på att min upplevelse av metoden i sin helhet är att den inte huvudsakligen kan stå 
för min instudering av en melodi, men likt tidigare liknande metoder lägger den nya 
förkunskaper för de insamlade visorna som kan komma att underlätta om jag möter samma 
klingande material igen. Inga visor inlärdes under denna metod.     

4.2 Studiens visor 
Under samtliga moment som innehöll punkt tre; en låt (Tabell 1. Metodiska delmoment) 
bearbetades en visa per dag, vilket utmynnade i fem visor per vecka. I de metoder som istället 
innehöll punkt fyra; flera låtar i följd (Tabell 1. Metodiska delmoment) var det klingande 
materialet cirka tolv visor per dag, vilket gav totalt 60 visor under varje vecka med 
parametern ”flera låtar i följd” (Tabell 1. Metodiska delmoment). Summerat ger detta 
undersökningsbasen 264 visor under hela projektperioden. 
 
Av dessa 264 visor finns enbart anteckningar som redogör för 24 stycken. Detta på grund av 
punkt fyras (Tabell 1. Metodiska delmoment) inverkan på inlärningsprocessen under rådande 
metod. Detta till trots tillför bortfallet av visor till studiens tillförlitlighet då de visor som 
memorerades under sagda perioder verkligen bidrar till bilden av hur mina förkunskaper 
arbetar selektivt och inverkar på vilket material som har lärts in.  

4.2.1 Inlärda visor 
Av de totalt 24 visorna som bearbetats i min loggbok under hela arbetsprocessen har jag lärt 
in elva stycken. Under metod 1.3.5 lärde jag mig två visor, metod 1.3.6 två visor, metod 1.4.5 
två visor, metod 1.4.6 inga visor, metod 2.3.5 en visa, metod 2.3.6 samtliga fem visor, metod 
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2.4.5 inga visor samt under metod 2.4.6 inga visor.  Av dessa elva är två stycken barnvisor, en 
visa faller under grupperingen tackvisa, en melodi är en trall och sju av visorna är fulvisor. En 
klar majoritet av det inlärda materialet är fulvisor och utav dem är tre stycken supvisor, en 
visa är en narrvisa om djävulen och de resterande tre är erotiska visor. Sju visor av de totala 
elva går i dur och fyra går i moll. Samtliga låtar i moll hör till redan nämnda fulvisor. Fyra av 
de inlärda låtarna kommer från Medelpad, tre från Bohuslän, två från Småland, en från 
Jämtland och en från Dalarna. Tre av visorna är polskor, tre andra är schottisar, två är av 
låttypen snoa, två är valser och en visa är frimetrisk. 
 
En av visorna har ingen berättande text utan framförs på stavelser som ämnar efterlikna 
fiolens ljud och de resterande har text. Sex av visorna har flera verser, som alla har en 
kronologisk handling, samtidigt som fem av visorna enbart har en vers. Formerna vi stöter på 
bland de elva visorna är fem låtar i A-del plus B-del, en visa med vers och omkväde, fyra 
visor med en A-del följt av en B-del och sedan repris på A-delen samt en visa med A-,B- och 
C-del följande på varandra. Samtliga former har ibland repriser på de olika delarna innan de 
går vidare in i nästa del.  
 
Fem av visorna börjar på skalans grundton, fyra av visorna börjar en kvart under grundtonen, 
en visa har sin startton en kvint ovanför grundtonen och en visa börjar en kvart ovan 
grundtonen. Fem av visorna rör sig mestadels stegvis inom skalan och sex av visorna är 
snarare uppbyggda av sekvenser som flyttar sig och för visan framåt. Sex av melodierna 
upplever jag är mer självklara och genererar nästintill sig själva samtidigt som fem av visorna 
upplevs som strävsamma att uppfatta det melodiska flödet i samt mindre självgående. Utav de 
tio visorna med text är tre stycken berättade ur ett förstapersonsperspektiv och sju stycken 
framförda ur ett allvetande berättarperspektiv. För att veta hur dessa parametrar sammanfaller 
se bilaga 1.  
 
Detta resultat visar på hur visornas strukturer och mönster inverkar på min inlärning och även 
hur dessa parametrar hör samman med min förståelsehorisont samt mina förutsättningar för 
melodisk instudering.    

4.2.2 Ej inlärda visor 
Av de analyserade 24 visorna i undersökningsbasen lärdes tretton visor inte in. Dessa kom 
från Bohuslän, Ångermanland, Jämtland, Småland, Dalarna, Åbolands skärgård och 
Hälsingland. Tre av visorna gick i moll, nio i dur och en hade ingen antecknad tonalitet. 
Visorna bestod av tre religiösa visor, två dansvisor, fyra romantiska visor, en barnvisa, en 
sjömansvisa och två långa berättande visor som skildrade människors arbetsamma vardag. Av 
visorna hade två stycken enbart en vers och de resterande hade två eller flera verser. Dock 
saknade samtliga visor med flera verser kronologiska händelseförlopp. Fem av melodierna var 
polskor, fem valser och tre schottisar. Analys av dessa visor är dock av mindre betydelse då 
de totala ej inlärda visorna utgör ett betydligt större antal.  

4.2.3 Mina förutsättningar för melodisk instudering 
Genom analys samt jämförelse av låttyp, melodisk rörelse, startton och form framkommer att 
de inlärda visorna skiljer sig nämnvärt från varandra och fördelas jämt över de olika 
underrubrikerna för varje kategori. Samma mönster finner vi bland de ej inlärda visorna, 
vilket leder till resultatet att dessa kategorier inte påverkar min instuderingsprocess nämnvärt 
och heller inte är avgörande parametrar i mina förutsättningar för instudering. Majoriteten av 
de inlärda visorna tillhör tonaliteten dur, vilket även de ej inlärda visornas majoritet består av. 
Detta leder till resultatet att tonaliteten hos visorna inte heller har en avgörande roll i min 
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inlärningsprocess eller har större anknytning till mina förutsättningar för melodisk 
instudering.  
 
Visornas geografiska utgångspunkt skiljer sig dock mellan de inlärda och de ej inlärda visorna 
då de ej inlärda har en större geografisk spridning. Detta trots att antalet ej inlärda visor enbart 
är två fler till sitt antal än de inlärda. Dock finns det visor som tillhör samma landskap bland 
både de inlärda och de ej inlärda visorna. Tar vi bort dessa landskap ser vi att Medelpad blir 
ensamt kvar som utgångspunkt för de inlärda visorna samt att Hälsingland, Åbolands skärgård 
och Ångermanland finns kvar hos de ej inlärda visorna. Visor har vandrat mellan olika 
geografiska punkter tillsammans med de människor som har framfört dem, vilket innebär att 
melodiers geografiska tillhörighet inte alltid består. Dock finns det i många fall spår i både 
melodik, rytm och text som indikerar på varifrån en visa kommer ifrån vilket även belyses av 
Andersson (1924). På grund av det blir resultatet av denna geografiska analys att min 
motivation att lära mig Medelpads, mitt eget landskaps visor är stor och påverkar min 
inlärningsprocess samt att visornas utformning kan ha bidragit till deras ökade 
lättillgänglighet. Detta utifrån den hermeneutiska spiralen och mina förförståelser samt min 
förståelsehorisonts inverkan på instuderingsprocessen.  
 
Visornas textuella innehåll är det som tydligast visar ett reellt resultat rörande vad i visornas 
utformning som underlättar i min instuderingsprocess samt ligger till grund för mina 
förutsättningar för instudering. Sju av de elva inlärda visorna tillhörde kategorin fulvisor och 
ingen av de ej inlärda visorna föll in under samma kategori. Resultatet av detta är att ämnet 
som visan behandlar är av stor vikt för min motivation till inlärning, vilket i sin tur avspeglar 
ännu en viktig förutsättning för min melodiska instudering. I min tidigare repertoar finns även 
ett stort antal fulvisor och ett intresse för omständigheterna runt uppförarna. Detta visar åter 
igen på hur mina redan erövrade förståelser agerar förförståelse vid inlärning av nya 
kunskaper. Enbart en av de inlärda visorna är utan text vilket visar på vikten vid att ha en 
historia att hänga upp melodin runt. Detta resultat stärks ytterligare av det faktum att samtliga 
inlärda visor som har fler än en vers har ett kronologiskt händelseförlopp. Detta står i klar 
kontrast till texten hos de ej inlärda visorna med flera verser. Ingen av dessa har ett 
kronologiskt händelseförlopp. Detta visar på hur inlärning där textens händelseförlopp är 
delar av en större logisk helhet är lättare att instudera.  
 
Visornas struktur och melodiska utformning har visat sig spela en mycket liten roll för min 
instudering och är därmed inte en avgörande faktor i mina förutsättningar för instudering. 
Dock har mitt intresse för visornas text och ursprung väckt motivation till inlärning som visat 
sig vara den mest avgörande förutsättningen för min melodiska instudering. 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Detta resultat centreras kring min upplevelse av lärandeprocessen under de olika metoderna, 
hur min upplevelse indikerar på olika faktorer som ligger till grund för min melodiska 
instudering samt hur de inlärda samt ej inlärda visorna avspeglar andra avgörande faktorer för 
mina förutsättningar för instudering.  
 
Utav mina upplevelser av de olika metoderna går att utläsa att repetition, möjlighet att sjunga 
till inspelningen och ämnet som visan behandlar har inverkan på både min upplevelse av 
instuderingsprocessen och ligger till grund för mina förutsättningar för melodisk instudering. 
Förtrogenheten och tillförliten till skuggning och repetition inverkar positivt på min 
upplevelse av instuderingsprocessen även om det totala antalet inlärda visor under metoderna 
visar på att enbart lyssnande i vissa fall utmynnade i en större kvantitet inlärt material.  
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Utöver detta förflyttas mitt fokus under de olika metoderna mellan att behandla uppförarens 
sångröst, melodiska detaljer, omkringliggande faktorer runt visan och dess uppförare samt 
metoden i sig och dess inverkan i min lärandeprocess. Detta visar på slutsatsen att de olika 
metoderna bidrar till olika gehörsmässiga fokus som alla är en del av helheten i min 
inlärningsprocess. Att instudera och minnas en melodi går att genomföra på många olika sätt 
och de olika metoderna visar att en teoretisk kunskap om melodins struktur, förnimmelsen av 
uppförarens röst i sitt inre, minnet av textens innehåll eller minnet om hur visan kändes i 
halsens muskulatur under mental sång kan vara en väg in till en större förståelse för visan och 
dess uppförare samt utvecklande i det egna framförandet. Detta trots att visa metoder inte 
upplevdes stödja själva inlärningen av melodin. 
 
Genom analys av resultatet går det att dra slutsatsen att mina förutsättningar för inlärning av 
ett klingande material påverkas av melodiers strukturer och mönster i viss utsträckning. Det 
som tydligast går att utläsa är att visornas textuella innehåll samt geografiska ursprung 
påverkar min motivation till inlärning och därmed har visornas struktur direkt inverkan på 
min instudering. Detta utgör sedan en vital del i mina förutsättningar för melodisk 
instudering; motivation och vilja att lära mig en viss visa. I mitt fall motiverar visor från mina 
hemtrakter samt visor tillhörande kategorin fulvisor till instudering; oberoende tonalitet, 
taktart, berättandeperspektiv, form eller andra musikteoretiska parametrar.          
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5 Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till det hermeneutiska perspektivet samt tidigare 
forskning på ämnet melodisk instudering och gehör. Avslutningsvis lyfts även arbetets 
betydelse för min roll som musiklärare samt möjligheter för vidare forskning inom ämnet.    

5.1 Resultatdiskussion  
Under arbetet har en rad intressanta mönster och aspekter framkommit i linje med de aktuella 
forskningsfrågorna. Dessa har lett till vidare reflektion och tolkning av textuellt innehåll i 
samband med inlärning, definitionen och användningen av gehörsinlärning i samband med 
arbetets brukade metoder samt musikaliskt sammanhang.   

5.1.1 Textuellt innehåll 
I arbetets resultat framkommer att den mest avgörande faktorn för huruvida en visa tilltalade 
mig och lärdes in låg i visans text. De fula visorna som behandlade alkohol, erotik och 
helvetet i allmänhet tenderade att generera en snabb och effektiv inlärningsprocess samt 
positiva kommentarer om visans användningsområden i min vardag. Detta kan kopplas till 
Entwistles (1986) tankar om kunskap som verktyg för interaktion med omvärlden och 
kunskapers ekologiska giltighet. I detta fall är visorna ekologiskt giltiga då jag direkt kan 
identifiera deras framtida värde vid folkmusikjam. Under jammen behandlas ofta visor av 
denna karaktär, vilket innebär att inlärning av en ny visa tillför någonting positivt i mitt 
sociala kommunikativa sammanhang. De visor som innehar ekologisk giltighet är direkt 
omsättningsbara till min vardag och bidrar därför till större motivation i inlärningsprocessen. 
Motivation i sig har visat sig vara mycket avgörande för inlärningsprocessen, vilket även 
påverkar mina förutsättningar för melodisk instudering. I förlängningen skulle motivation 
kunna vara den enda förutsättningen för melodisk instudering som faktiskt spelar roll, vilket i 
sin tur skulle innebära att tycket för en viss tonalitet, en typ av visa eller ett textuellt ämne 
enbart är en trigger som utlöser motivation till inlärning. De melodier som en individ finner 
ekologisk giltighet i och kan använda i sin musicerande vardag har i så fall en mycket större 
chans att motivera till instudering och slutligen memorering.  
 
Motivation, ekologisk giltighet och värdet i ett socialt musikaliskt sammanhang är mycket 
aktuellt inom folkmusikgenren men med avstamp i Lilliestams (1995) förtydligande om 
gehörsmusikens utbredning och existens inom all världens musik går det att ställa sig frågan 
om detta snarare är en tes som gäller all gehörstraderad musik och inte alls tillhör någon 
specifik genre. De musikaliska kunskaper som uppföraren snabbt kan omsätta till värdefulla 
färdigheter i ett musikaliskt kommunikativt sammanhang skulle i så fall vara lättare att 
instudera på grund av den ökade motivation som sammanhanget medför. 
 
Uddén (2004) lyfter att motivation för instudering av en ny kunskap är vitalt vid inlärning och 
skriver även om det lilla barnets insamlade bank av möjliga beteenden samt intressen. Hur 
barnet bemöts av sin omgivning när det själv utför ett beteende avgör huruvida barnet 
kommer uppleva motivation till att fortsätta eller inte. Kopplat till mitt resultat innebär detta 
att mitt beteende att sjunga fulvisor har belönats i min sociala miljö och bidragit till ökad 
motivation vid både inlärning av nya visor samt uppförande av visorna. Detta blir i sig en 
spiral av ett uppvisat beteende som belönas och motiverar till ytterligare inlärning för att 
sedan kunna belönas igen. Frågan är om mitt intresse och tycke för fulvisor faktiskt handlar 
om att kunna vara en bidragande del av min sociala musikaliska miljö snarare än att jag tillhör 
Klintberg och Mattssons (1978) beskrivning av det mänskliga intresset att sjunga om 
tabubelagda ämnen.     
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5.1.2 Gehörets definition och betydelse 
I mitt resultat framkommer att jag omedvetet försöker stödja inlärningen av en ny melodi med 
sekvenser från tidigare inlärt material. Eftersom att många av mina arbetsmetoder inte 
innehåller repetition eller en möjlighet att sjunga samtidigt som uppföraren finns det en 
möjlighet att de insamlade melodierna har förändrats under arbetsprocessen. Detta på grund 
av att jag inte tillåtits jämföra min tolkning av visorna direkt samklingande med uppförarens 
förlaga inom ramen för rådande metod. I Anderssons (1924) tankebanor är detta enbart en del 
av den process som folkmusiken aktivt går igenom; den behandlas av olika människor med 
olika förståelsehorisonter och förändras genom sina möten med människor. En rimlig 
reflektion kring detta är huruvida vår tids folkmusik egentligen kan avspegla de förlagor vi 
ämnar förhålla oss till? Under mitt arbete har jag inte lagt mycket fokus vid att undersöka 
vilka röstliga tekniker jag använder mig av under de olika metoderna, dels för att det inte har 
någon relevans för arbetets syfte och dels för att dessa tekniker redan är befästa redskap som 
jag använder i min vardag. Det jag vill komma fram till genom att lyfta detta är att de 
speltekniska färdigheter som människor har lärt sig av varandra och befäst i sin kropp är 
redskap som möjliggör att folkmusiken behåller sin stiltypiska prägel, trots att tiden går 
framåt. Vi kan lyssna på traditionsinspelningar och fokusera på hur traditionsbärarna spelar 
och sedan applicera det på de folkmusikaliska låtar vi möter, oavsett om melodin i sig har 
förändrats under resans gång. 
 
I resultatet framgår det att jag lyssnar med flera olika fokus genom de olika metoderna. Dels 
sorterar jag det klingande materialet utifrån musikteoretiska begrepp och grupperingar, dels 
lyssnar jag på uppförarens röstliga klang och dels fokuserar jag på i vilket sammanhang 
uppföraren och visorna befinner sig i. Alla dessa sätt att lyssna kan tolkas in i begreppet 
gehör, dock belyser Andersson (1924) hur ett stort musikakademiskt fokus ligger på ett 
lyssnande som sedan kategoriserar olika auditiva strukturer under erkända musikteoretiska 
begrepp. Ur ett hermeneutiskt perspektiv kan detta tolkas som en väg mot erövrande av en ny 
förståelse utifrån de redan etablerade förförståelserna hos en individ. Dock förutsätter det att 
personen i fråga har vissa teoretiska kunskaper och kan koppla de mönster som hör till dessa. 
Baker (1997) eftersträvar en exakt medvetenhet i insamling, tolkning och memorering av 
klingande material, vilket leder till ett andra uppförande som är identiskt med förlagan. I 
kontrast till detta belyser Andersson (1924) folkmusikens levande gestalt som förändras av de 
uppförare den möter, utan att lägga något nedvärderande mindervärde vid uppförarnas 
förmåga återskapa förlagan. Detta är intressant då det belyser olika musikaliska kulturers 
praxis och syn på gehör samt musik i stort.  
 
I denna studie har gehörets inverkan och brukbarhet under inlärningsprocessen varit 
avgörande. Den traditionellt akademiska benämningen av gehör är i denna studie bristfällig 
och täcker inte in alla de delar som påverkat min totala helhetsförståelse för visorna. En viktig 
del av gehöret under denna studie har fokuserats kring igenkännandet av en specifik 
uppförares röst samt förmågan att kunna spela upp dennes röst i mitt inre hörande. 
Schellenberg och Habashi (2015) skriver om varje unik ljudkällas specifika timbre och når i 
sitt forskningsresultat mönster kring hur människans inlärning påverkas av förtrogenhet med 
ljudet denne lyssnar på. Detta är en del av mitt gehör som jag tidigare inte utforskat och som 
har kommit att spela en stor roll för min upplevelse av instuderingsprocessen. Oavsett om 
detta inte är en erkänd del av gehörslära för många har metoden berikat mitt lyssnande och 
utökat mina metoder att möta och memorera ny musik, vilket jag i min tur vill utforska vidare 
i min framtida yrkesroll.  
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5.1.3 Gehöret genom de brukade metoderna 
Mitt fokus inom gehörsinlärningen har förflyttats genom de olika metoderna. I resultatet för 
de metoder som innehöll enbart lyssnande går det att utläsa att jag utvecklade min förmåga att 
sjunga mentalt, lyssna mig till en förståelse för visans helhet samt blev bättre på att fokusera 
på uppföraren och omkringliggande faktorer runt visan. Dessa nya sätt att närma mig 
gehörsinlärning har utökat och berikat mitt sätt att lyssna, trots att min upplevelse av 
metoderna med enbart lyssning inte var speciellt positiv. I kontrast till detta ser vi vilket fokus 
metoderna med skuggning centrerades kring. Här presenteras strukturering av detaljer under 
musikteoretiska termer, fraser, uttal och en stor medvetenhet kring visans olika delar och 
passager. I detta upplevde jag en större motivation till inlärning, mycket troligtvis på grund av 
min positiva inställning till skuggning som en del av metoden. Jag har tidigare föredragit att 
använda mig av skuggning med gott resultat och denna förkunskap färgade hela min 
upplevelse. Detta till trots memorerades inte märkbart fler melodier under de metoder som 
innehöll skuggning. En tolkning av detta finns i mitt ökade detaljfokus som kan ha försvårat 
helhetsuppfattningen av visorna och de insamlade delarna förblev kognitivt analyserade delar 
istället för att slutligen falla på plats i en förstådd helhet.  
 
Det finns få faktiska anteckningar som belyser huruvida direkt aktiv återskapning kontra en 
senare inaktiv återskapning har påverkat upplevelsen av min instuderingsprocess eller 
kvantiteten av det inlärda materialet. Detta går antingen att tolka utifrån att de olika 
tillvägagångssätten inte har påverkat min inlärningsprocess nämnvärt, alternativt har inverkat 
mycket på resultatet utan att jag tillskrivit framgångarna till just denna beståndsdel av 
metoden. Uddén (2001) framhåller att repetition är en av nycklarna till inlärning och 
förståelse. Detta borde innebära att de metoder då jag upprepat det klingande materialet vid 
dagens slut, flera timmar efter första insamlingstillfället, har befäst materialet ytterligare. 
Väger vi detta mot resultatet ser vi att jag lärde mig sju visor under metoder med senare 
inaktiv återskapning och fyra visor med de metoder som innebar direkt aktiv återskapning. 
Detta resultat tyder på att tidsmässig metod för återskapning och imitation av visan påverkar 
hur väl den befästs och sedan kan framföras, i huvudsak på grund av den påminnelse som en 
senare inaktiv återskapning bidrar till vid repetitionstillfället. I mina anteckningar kring ämnet 
belyses hur vissa visor inte alls finns kvar hos mig vid det senare återskapnings tillfället 
samtidigt som andra finns tillgängliga i sin helhet. Detta tolkar jag som ett samband med 
vilken grad visorna i fråga tilltalar mig samt vilken ekologisk giltighet jag upplever att de har. 
Trots fördelen med senare aktiv återskapning ser vi alltså att mitt tycke och motivation inför 
det klingande materialet spelar in i instuderingsprocessen.  
 
Den upplevelse som utmärker sig bland de resterande är den som framkommer kring metoder 
som innebär arbete med flera låtar i följd. Upplevelsen är starkt negativ samtidigt som 
loggboksanteckningar i resultatet visar på hur jag trots motgången försöker fokusera på det 
positiva under instuderingsprocessen. Anteckningarna beskriver hur jag tror mig skapa nya 
förförståelser för de visor jag hört som kan komma att underlätta instudering om jag möter 
samma visor igen, detta trots att jag inte kan erinra mig varken melodier eller textuellt 
innehåll från merparten av visorna. I linje med Kristensson Ugglas (2004) beskrivning av 
hermeneutikens syn på kunskap kan detta vara ett rimligt antagande. I loggboksanteckningar 
ur resultatet kan vi läsa hur samma tankebana följer uppförarnas röster och musikaliska 
traditioner. Jag tolkar metoden som ett tillfälle att skapa förkunskaper kring dessa parametrar 
snarare än ett tillfälle att memorera de visor jag hör.   
 
 



 30	  

5.1.4 Socialt sammanhang och uppväxt med musik   
I mitt resultat framkommer att visornas tonala innehåll och utformning inte spelade en 
avsevärt stor roll för huruvida de upplevdes enklare eller svårare att instudera. Trots mitt 
tydliga nuvarande musikaliska sammanhang inom folkmusiken lärdes låtar av olika tonal 
utformning in till lika stor grad. Detta för mig till tanken att mina föräldrars grundläggande 
attityd inför musik har spelat en avlägsen men ändå avgörande roll för min motivation att 
insamla ny musik. Deras öppenhet och glädje vid lyssnande och utövande av musik har 
bidragit till min inställning till musik idag och gett mig möjligheten att möta den utifrån en 
förståelsehorisont och världsbild som är min egen. Detta styrks av Uddén (2001) och 
Asklands (2007) redogörelse för fostrets, spädbarnets och det lilla barnets stora auditiva 
urskiljningsförmåga. Författarna beskriver hur barnet lyssnar och sorterar ljud i sin omgivning 
och skapar sig en kommunikation och världsbild av de olika intryck det möter. Den musik 
som barnet hör när det är litet lägger grunden för barnets framtida musikvärld men än 
viktigare lägger omgivningens attityd inför musik grunden till barnets attityd för musik. 
Människan vaggas in i ett tonalt sammanhang som kan ge möjlighet till nyfikenhet och 
utveckling lika väl som avsmak och bristande tilltro på den egna förmågan. Uddén (2001) för 
oss sedan vidare till motivationens och meningsfullhetens betydelse vid inlärning.  
 
En intressant aspekt i denna studie har kretsat kring melodiska byggstenar och strukturer som 
är typiska för en musikgenres uppbyggnad. Oura och Hatano (2004) skriver om de sekvenser 
som musiker inom olika genrer samlar på sig och hur dessa effektivt kan användas vid både 
inlärning och memorering av liknande låtar. Under studien har detta varit aktuellt då redan 
insamlat material har understött mitt möte med de nya visorna. Jag hittade inga strukturer som 
visade sig vara mer bekanta än andra och bidrag till en upplevelse av lättare inlärning. Detta 
kan bero på min förtrogenhet med den svenska folkmusiken och dess tonspråk. Om jag hade 
valt att insamla material från en helt annan genre skulle kanske de sekvenser som är mig mest 
förtrogna ha visat sig tydligare då de enstaka trudelutter jag direkt kunnat snappa upp varit 
omringade av andra, helt obekanta melodiska mönster. Detta hade kunnat ge ett tydligare svar 
på exakt vad i en melodis tonala uppbyggnad och struktur som jag upplever är lättare att 
instudera.     
 

5.2 Arbetets betydelse  
För mig har det här arbetet möjliggjort en djupdykning i mina förutsättningar för melodisk 
instudering samt bidragit med större förståelse kring social gemenskap och dess inverkan på 
vilken musik jag lär mig. Det har varit intressant att utröna att det inte är det förbjudna 
textinnehållet i fulvisorna som sporrar mig till att lära mig fler utan att utbytet med mina 
medmusiker samt respons jag får av dem spelar en stor roll i instuderingsprocessen. Att min 
motivation och musikaliska samvaro skulle komma att bli slutsatsen på vad som är mina 
förutsättningar för melodisk instudering var ingenting jag förväntade mig. Slutsatsen har fått 
mig att se på mitt tycke för musik ur en ny vinkel och bidragit med större sanningar än jag 
hoppades nå genom denna studie. Min förhoppning är att läsare av denna uppsats börjar 
reflektera över sin egen repertoar, sitt musiktycke och sin instudering. Spelar musikaliskt 
socialt sammanhang en lika stor roll i varje musikers liv eller bidrar varje musikstils praxis 
med olika mått av socialt mervärde? Ligger glädjen för den gemensamma musiken lika nära 
hjärtat hos en klassisk violast som en folkmusikflöjtist? Lever DJ:n för att se folk samlas och 
uppskatta den musik hen presenterar till samma grad som jazzmusikern?   
 
Detta arbete har gjort mig medveten om att varje individ har ett inlärt trudeluttförråd och att 
detta har inverkan på personen i frågas lättillgängliga melodier. I min roll som musiklärare ger 
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detta en större förståelse för elevers utgångspunkt och går att använda genom att behandla 
repertoar som både känns trygg för eleven i fråga och som utmanar den till att vidga och 
berika sitt trudeluttförråd. Genom att medvetandegöra sina elevers tidigare musikutförande 
kan lärare komma till större förståelse för sina elever och därmed anpassa sin undervisning 
efter sina elevers förutsättningar i större utsträckning. 
 
Utöver detta har arbetet gett mig en möjlighet att definiera vad gehör är för mig samt gjort 
mig medveten om timbrens inverkan på insamling och memorering. Denna nya förståelse tar 
jag med mig in i min roll som musiklärare i syftet att berika mitt metodförråd av 
memoreringsstrategier och tekniker. Ofta möter jag sångelever som upplever memorering av 
text utmanande och genom mental sång och uppspelning i det inre hörandet har min 
verktygslåda av metoder utökats. 
 
Arbetets tydliga resultat kring textuellt innehåll tar jag med mig som ett ess i rockärmen som 
kan komma att motivera framtida folkmusikelever. En elev som till exempel har tappat 
inspirationen till att delta i de folkmusikaliska aktiviteter som jag är en del kan bli nyfiken på 
ämnet igen genom fulvisor. Detta är redan en beprövad metod på folkmusikläger för 
ungdomar och fulvisorna kan användas med en åldersanpassad medvetenhet för att bidra med 
något halvt förbjudet och spännande som ungdomarna inte möter i andra musikaliska 
sammanhang. I detta är det viktigt att de fulvisor som presenteras är utvalda med tanke på 
dess lämplighet för gruppen i fråga, vilket innebär att vissa visor med gravt förlegat 
textbudskap bör väljas bort. En rik repertoar av alla sorters visor gör detta urval naturligt och 
möjligt. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Efter att ha genomfört denna studie har en rad nya frågeställningar om människors förmåga 
att imitera uppkommit rörande direkt imitation och selektiv memorering. Mitt intresse har 
förflyttats från det egna jaget till andra individer och grupper. Båda huvudområdena 
förutsätter att undersökningar genomförs med en grupp människor som får möta klingande 
material och sedan delta i utvärderingar av processen och sin memorering. Ett tänkt fortsatt 
forskningsprojekt skulle kunna innebära att en grupp delas i två, där ena delen av gruppen 
enbart får lyssna till olika visor framförda av en uppförare och den andra delen av gruppen får 
skugga uppföraren under samma visor. Detta skulle ske i olika rum och visorna skulle vara 
noggrant utvalda för att tillhöra olika sorters melodiska strukturer, textuella ämnen och 
taktarter; allt efter syftets utformning. Arbetet har sedan flera olika möjligheter att utvärderas 
och utvecklas på och ett alternativ skulle vara att via en intervju, en bestämd tid efter 
lyssningstillfället, låta deltagarna redogöra för vad de minns. Frågorna under intervjun skulle 
både kunna ske digitalt via en enkät eller genomföras i person och filmas. Frågorna skulle 
även kunna utformas utefter att fler parametrar än melodin och dess struktur belyses; hur 
uppförarens röst lät, hur de olika visorna fick lyssnaren att känna, vad de olika visorna 
handlade om. Frågorna behöver även utformas och formuleras med tanke på vilka människor 
som grupperna består av. Alla dessa möjligheter att utforma frågorna blir även av olika 
relevans beroende av arbetets valda syfte. 
 
Utöver detta bjuder studien in till vidare forskning kring gehöret i sig och hur det går att 
använda på många olika sätt. Idag finns det lika många definitioner av vad som är gehör som 
det finns aktiva forskare, musiker och musiklärare som behandlar ämnet. Möjligheten finns att 
genomföra en studie som enbart centreras kring att definiera gehöret som sådant och i det 
försöka fånga världens musik, inte enbart den västerländska musiken. 
  



 32	  

6 Referenser	  
 
Alonso,	  I.,	  Davachi,	  L.,	  Dupont,	  S.,	  Lambrecq,	  V.,	  Samson,	  S.	  &	  Valabrégue,	  R.	  (2015)	  

Neural	  correlates	  of	  binding	  lyrics	  and	  melodies	  for	  the	  encoding	  of	  new	  songs.	  
Neuro	  Image	  127(2016)	  333-‐‑345.	  
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroimage	  

 
Andersson,	  O.	  Den	  doriska	  skalan	  i	  nordisk	  folkmusik.	  Brages	  årsskrift	  1924/1925.	  	  
	  
Askland,	  L.	  &	  Sataöen,	  S.	  O.	  (2007).	  Utvecklingspsykologiska	  perspektiv	  på	  barns	  uppväxt.	  

Stockholm:	  Liber.	  
	  
Bakers,	  D.	  (1997)	  Bok	  How	  to	  learn	  tunes.	  A	  jazz	  musicians	  survival	  guide	  play	  along	  

book/cd	  set,	  A	  quick	  and	  easy	  method	  for	  learning	  and	  remembering	  the	  melody	  and	  
chord	  changes	  ta	  any	  tune	  in	  any	  key,	  volume	  76.	  New	  Albany:	  Jamey	  Aebersold	  Jazz.	  

	  
Bjørndal,	  C.	  R.	  P.	  (2005).	  Det	  värderande	  ögat:	  observation,	  utvärdering	  och	  utveckling	  i	  

undervisning	  och	  handledning.	  Stockholm:	  Liber.	  
	  
Johanson,	  B.	  &	  Svedner,	  P.O.	  (2010).	  Examensarbetet	  i	  lärarutbildningen.	  Uppsala:	  

Kunskapsförlaget.	  
	  
Larsson,	  K.	  (2016)	  Att	  lära	  sig	  på	  gehör	  -‐‑	  en	  observationsstudie	  i	  lärande	  på	  gehör.	  Arvika:	  

Ingesunds	  musikhögskola	  	  
	  
Lilliestam,	  L.	  (1995).	  Gehörsmusik.	  Blues,	  rock	  och	  muntlig	  tradering.	  Göteborg:	  

Akademiförlag.	  	  
	  
Lilliestam,	  L.	  (1997)	  Att	  spela	  på	  gehör.	  stockholm	  	  
	  
Lundberg,	  D.	  och	  Ternhag,	  G.	  (2005).	  Folkmusik	  i	  Sverige.	  Hedemora:	  Gidlund.	  	  
	   	   	   	  
Marton,	  F.,	  Hounsell,	  D.	  &	  Entwistle,	  N.	  (1986).	  Hur	  vi	  lär.	  Stockholm:	  Rabén	  &	  Sjögren.	  
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Bilagor 
	  

Bilaga 1. De inlärda visorna och dess samband 
Denna tabell visar hur de olika undersökningskategorierna sammanfaller i de inlärda visorna. 
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