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Sammanfattning	  
	  
Självständigt	  arbete	  inom	  musiklärarprogrammet	  inriktning	  gymnasium	  
Titel:	  Att	  sjunga	  med	  liv	  och	  känsla	  –	  En	  studie	  om	  interpretation	  ur	  ett	  hermeneutiskt	  
perspektiv	  
Författare:	  Stina	  Hederstedt	  
Termin	  och	  år:	  Vt	  2015	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ingegerd	  Hultén	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Detta	  självständiga	  arbete	  utforskar	  min	  egen	  interpretationsprocess	  och	  musikaliska	  
gestaltning	  av	  stycket	  O	  wüsst’	  ich	  doch	  den	  Weg	  zurück	  tonsatt	  av	  Johannes	  Brahms	  
(1833-‐1897),	  text	  av	  Klaus	  Groth	  (1819-‐1899)	  utifrån	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  
Insamling	  av	  data	  har	  skett	  under	  en	  termin	  med	  hjälp	  av	  loggbok	  och	  videoinspelning.	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  få	  en	  större	  insikt	  i,	  och	  förståelse	  för	  vad	  ett	  
interpretationsarbete	  innebär.	  Analysresultatet	  visar	  att	  interpretationsprocessen	  
innehåller	  många	  olika	  moment	  och	  delmoment	  som	  sammanfattats	  i	  dessa	  sex	  teman:	  
Översättning	  och	  tolkning,	  uttal	  och	  textning,	  inre	  scenografi,	  musikaliska	  uttrycksmedel,	  
memorering	  samt	  samspel	  med	  pianist.	  Resultatet	  diskuteras	  därefter	  i	  relation	  till	  
tidigare	  forskning	  och	  bakgrundslitteratur	  inom	  området.	  	  
	  
Nyckelord:	  Sång,	  interpretation,	  uttryck,	  musikalisk	  gestaltning,	  hermeneutik	  
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Abstract	  
	  
Degree	  Project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	   Singing	   with	   life	   and	   feeling	   –	   A	   study	   on	   interpretation	   from	   a	   hermeneutic	  
perspective	  
Author:	  Stina	  Hederstedt	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  term	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ingegerd	  Hultén	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
This	  study	  explores	  my	  own	  assimilation	  process,	  and	  musical	  interpretation	  of	  the	  
piece	  O	  wüsst’	  ich	  doch	  den	  Weg	  zurück	  composed	  by	  Johannes	  Brahms	  (1833-‐1897),	  
text	  by	  Klaus	  Groth	  (1819-‐1899)	  from	  a	  hermeneutic	  perspective.	  The	  data	  was	  
gathered	  during	  one	  semester	  and	  has	  mainly	  been	  taken	  down	  in	  form	  of	  a	  logbook	  and	  
at	  some	  selected	  occasions	  video	  recording	  was	  used.	  The	  purpose	  of	  this	  work	  is	  to	  find	  
out	  what	  an	  interpretation	  process	  can	  include	  and	  how	  it	  might	  be	  structured	  in	  order	  
to	  be	  able	  to	  develop	  the	  interpretational	  process.	  The	  results	  of	  this	  study	  show	  that	  the	  
interpretation	  process	  includes	  many	  different	  elements,	  which	  is	  summarized	  in	  six	  
themes:	  Translation	  and	  interpretation,	  pronunciation	  and	  articulation,	  musical	  
expressions,	  internal	  imaging,	  memorization	  and	  interaction	  with	  the	  pianist.	  The	  results	  
are	  then	  discussed	  in	  relation	  to	  previous	  research	  and	  literature.	  	  
	  
Keywords:	  Singing,	  interpretation,	  expressions,	  musical	  interpretation,	  hermeneutics	  
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Förord	  	  
Det	  är	  flera	  personer	  som	  har	  bidragit	  med	  hjälp,	  inspiration	  och	  idéer	  till	  detta	  arbete	  
vilka	  jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  här.	  
	  
Först	  vill	  jag	  tacka	  min	  handledare	  Ingegerd	  Hultén	  som	  har	  bidragit	  med	  synpunkter,	  
idéer,	  hjälp	  med	  upplägg	  och	  gett	  mig	  uppmuntran	  i	  svåra	  tider.	  Utan	  din	  hjälp	  hade	  
detta	  arbete	  aldrig	  blivit	  av.	  
	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  pianisten	  Samuel	  Josefsson	  som	  stått	  vid	  min	  sida	  genom	  
processen	  och	  bidragit	  med	  musikalisk	  inspiration	  i	  vårt	  samarbete.	  Det	  har	  varit	  väldigt	  
givande	  att	  musicera	  med	  dig.	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  de	  lärare	  som	  jag	  mött	  genom	  processen	  som	  har	  bidragit	  med	  synvinklar	  
jag	  inte	  tänkt	  på	  själv.	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  de	  personer	  som	  hjälp	  mig	  genom	  skrivarbetet	  när	  vi	  suttit	  i	  
biblioteket	  och	  skrivit	  tillsammans.	  Tack	  för	  att	  ni	  har	  peppat	  mig	  och	  gett	  mig	  idéer	  när	  
mina	  egna	  tankar	  har	  fastnat.	  
	  
	  
Stina	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



 6	  

1	  Inledning	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  en	  inledande	  text	  där	  mitt	  intresse	  kring	  det	  valda	  
musikaliskt	  gestaltande	  projektet	  beskrivs	  samt	  dess	  problemområde.	  Därefter	  
presenteras	  problemformulering,	  syfte	  och	  frågeställningar.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Mitt	  intresse	  för	  sång	  har	  länge	  varit	  en	  central	  del	  i	  mitt	  liv	  och	  nyfikenheten	  och	  
medvetenheten	  om	  vad	  som	  egentligen	  händer	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  i	  sjungandet	  bara	  
växer	  ju	  mer	  jag	  lär	  mig.	  Nyfikenheten	  att	  lära	  sig	  mer	  är	  en	  drivkraft	  som	  skapade	  mitt	  
intresse	  och	  fokus	  på	  just	  interpretation,	  som	  jag	  anser	  är	  en	  viktig	  del	  i	  sjungandet.	  I	  
detta	  arbete	  studeras	  min	  egen	  interpretationsprocess	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  den	  ser	  ut.	  
För	  att	  undersöka	  vilka	  moment	  en	  interpretationsprocess	  kan	  innehålla	  har	  jag	  valt	  att	  
genomföra	  en	  självobservation	  där	  jag	  gör	  en	  musikaliskt	  gestaltande	  interpretation	  av	  
stycket	  O	  wüsst	  ich	  doch	  den	  Weg	  zurück	  (Op.	  63,	  No.	  8)	  tonsatt	  av	  Johannes	  Brahms	  
(1833-‐1897)	  och	  med	  text	  av	  Klaus	  Groth	  (1819-‐1899).	  
	  
Som	  sångare	  och	  blivande	  sånglärare	  arbetar	  jag	  ofta	  med	  interpretation	  eftersom	  jag	  
tror	  att	  en	  interpretationsprocess	  är	  nödvändig	  för	  att	  sången	  ska	  bli	  givande,	  både	  för	  
sångaren	  själv	  och	  för	  den	  som	  lyssnar.	  Jag	  förmodar	  att	  processen	  ser	  olika	  ut	  för	  olika	  
människor	  eftersom	  vi	  fungerar	  olika	  men	  genom	  att	  studera	  min	  egen	  
interpretationsprocess	  hoppas	  jag	  komma	  närmare	  svaret.	  
	  
Denna	  studie	  kommer	  förhoppningsvis	  ge	  både	  mig	  och	  läsaren	  en	  bild	  av	  hur	  arbetet	  
med	  interpretation	  kan	  se	  ut	  och	  vad	  man	  kan	  tänka	  på	  för	  att	  utveckla	  sjungandet	  till	  
något	  uttrycksfullt.	  Som	  sånglärare	  är	  det	  viktigt	  att	  skapa	  möjlighet	  för	  eleverna	  att	  
musicera	  och	  uttrycka	  sig,	  och	  denna	  studie	  kan	  förhoppningsvis	  hjälpa	  andra	  lärare	  
med	  idéer	  till	  en	  mer	  utvecklande	  lärandemiljö.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Att	  sjunga	  ger	  mig	  styrka,	  det	  ger	  mig	  trygghet	  och	  det	  ger	  mig	  lugn.	  Sång	  kan	  göra	  mig	  
glad,	  men	  den	  kan	  även	  trösta	  mig	  när	  jag	  känner	  mig	  nere.	  Allt	  detta	  kan	  också	  sång	  ge	  
mig	  när	  jag	  lyssnar	  på	  andra	  som	  sjunger.	  Att	  känslor	  uppstår	  är	  nästan	  oundvikligt	  när	  
människan	  håller	  på	  med	  musik.	  Vad	  det	  är	  som	  gör	  musik,	  och	  i	  detta	  fall	  sång	  levande	  
och	  påverkar	  människor	  känslomässigt	  kanske	  är	  svårt	  att	  sätta	  ord	  på,	  men	  att	  försöka	  
förstå	  de	  medel	  som	  kan	  hjälpa	  sångaren	  till	  ett	  uttryck	  så	  att	  andra	  människor	  berörs	  
tror	  jag	  kan	  underlätta	  sångprocessen.	  Vad	  är	  det	  egentligen	  som	  händer	  under	  en	  
interpretationsprocess	  och	  hur	  kommer	  det	  sig	  att	  uttrycket	  blir	  så	  annorlunda	  när	  
sångaren	  ägnar	  sig	  åt	  interpretation?	  Jag	  hoppas	  att	  denna	  studie	  kommer	  att	  ge	  mig	  en	  
större	  insikt	  i	  vad	  en	  interpretationsprocess	  innebär	  och	  kan	  innehålla,	  samt	  vad	  
tolkningsarbetet	  betyder	  för	  hur	  musiken	  formas	  och	  framförs.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  
är	  att	  synliggöra	  och	  reflektera	  över	  vad	  som	  sker	  i	  en	  interpretationsprocess.	  
Frågeställningen	  lyder:	  
	  

1. Vilka	  beståndsdelar	  innehåller	  den	  egna	  interpretationsprocessen	  och	  hur	  ser	  
den	  ut?	  

2. Hur	  speglas	  val	  och	  ställningstaganden	  i	  den	  klingande	  gestaltningen?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  följande	  kapitel	  presenteras	  interpretation	  som	  begrepp	  samt	  litteratur	  och	  tidigare	  
forskning	  inom	  det	  valda	  området.	  Därefter	  beskrivs	  det	  teoretiska	  perspektivet	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  denna	  studie.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  

2.1.1	  Begreppet	  interpretation	  
Begreppet	  interpretation	  används	  i	  ett	  flertal	  olika	  betydelser	  vilka	  alla	  påminner	  om	  
varandra.	  I	  NE	  (1993)	  beskrivs	  innebörden	  av	  termen	  som;	  tolka,	  tyda,	  förklara	  och	  
översätta.	  Vad	  som	  kan	  interpreteras	  kan	  exempelvis	  vara;	  handlingar,	  texter,	  bilder,	  
instruktioner	  eller	  noter.	  När	  det	  gäller	  musikalisk	  interpretation	  beskrivs	  begreppet	  
som	  ”de	  personligt	  kreativa	  kvaliteterna	  i	  framförandet	  av	  ett	  musikverk,	  varvid	  man	  
underförstår	  en	  sekvens	  av	  händelser	  som	  börjar	  med	  artistens	  studium	  av	  
musikverkets	  noterade	  förlaga	  och	  slutar	  med	  det	  klingande	  resultatet”	  (NE,	  1993,	  s.	  
518).	  I	  NE	  belyses	  också	  interpretationens	  konstnärliga	  praxis	  genom	  att	  ge	  exempel	  på	  
sådant	  som	  inte	  står	  i	  tonsättarens	  notering	  och	  som	  musikern	  själv	  måste	  välja.	  Det	  
som	  utelämnas	  i	  noterna	  kan	  exempelvis	  vara	  absolut	  tonhöjd,	  hur	  toner	  intoneras,	  att	  
tempo	  endast	  kan	  vara	  ungefärligt	  angivet	  och	  att	  styrkegrader	  inte	  kan	  anges	  på	  ett	  
entydigt	  sätt.	  
	  
I	  Sohlmans	  musiklexikon	  (1979)	  finns	  inte	  begreppet	  interpretation	  med	  utan	  de	  
hänvisar	  till	  ordet	  tolkning	  i	  betydelsen	  att	  tyda	  och	  förstå	  mänskliga	  meddelanden	  av	  
olika	  slag.	  I	  detta	  arbete	  är	  det	  mänskliga	  meddelandet	  noter	  som	  den	  som	  ska	  
interpretera	  försöker	  tyda,	  förstå	  och	  översätta	  till	  en	  klingande	  tolkning.	  
	  
I	  Musik	  som	  handling	  –	  Verkanalys,	  interpretation	  och	  musikalisk	  gestaltning	  skriver	  
Anders	  Tykesson	  (2009)	  om	  interpretation	  från	  olika	  synvinklar.	  Han	  skrivet	  att	  
tolkning	  är	  ett	  grundläggande	  mänskligt	  beteende,	  att	  det	  är	  en	  förutsättning	  för	  vår	  
existens.	  Alla	  signaler	  och	  stimuli	  som	  människan	  möter	  tolkas	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  
hela	  tiden.	  Tolkningen	  kan	  vara	  medveten	  och	  omedveten,	  oftast	  omedveten	  när	  vi	  till	  
exempel	  tolkar	  syn-‐	  och	  hörselintryck,	  vad	  andra	  säger,	  hur	  andra	  säger	  något	  eller	  
deras	  ansiktsuttryck.	  Notskriften	  måste	  således	  tolkas	  för	  att	  kunna	  klinga	  men	  det	  är	  
musikerns	  interpretation	  som	  avgör	  verkets	  vara	  som	  klingande	  musik.	  	  
	  
Tykesson	  (2009)	  nämner	  också	  pianisten	  Hans	  Pålssons	  tankar	  om	  interpretation.	  
Pålsson	  menar	  att	  tonsättare	  ofta	  är	  mycket	  intresserade	  av	  interpretens	  eget	  tillägg	  i	  
musiken,	  något	  som	  inte	  kan	  noteras.	  Pålsson	  menar	  att	  det	  är	  då	  musiken	  blir	  
spännande,	  gripande	  eller	  levande:	  ”...	  meningen	  med	  deras	  text	  är	  att	  den	  skall	  brytas	  i	  
en	  annan	  människas	  hjärna”	  (Tykesson,	  2009,	  s.	  25).	  Det	  är	  alltså	  både	  noterna	  och	  den	  
verbala	  texten	  som	  kan	  tolkas.	  Om	  utrymmet	  för	  den	  egna	  tolkningen	  inte	  skulle	  finnas	  
menar	  Tykesson	  att	  det	  musikaliska	  framträdandet	  inte	  skulle	  vara	  en	  gestaltning,	  utan	  
en	  exakt	  kopia	  på	  det	  tonsättaren	  har	  skrivit	  vilket	  skulle	  begränsa	  musiken.	  Det	  är	  
alltså	  noternas	  bristfällighet	  som	  gör	  interpretation	  möjlig.	  
	  
I	  boken	  Foundations	  in	  Singing	  –	  A	  Basic	  Textbook	  in	  Vocal	  Technique	  and	  Song	  
Interpretation	  beskriver	  Christy	  och	  Paton	  (1997)	  en	  rad	  olika	  strategier	  för	  hur	  en	  
sångare	  kan	  arbeta	  med	  interpretation.	  Christy	  och	  Paton	  ger	  exempel	  på	  hur	  sångaren	  
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kan	  lära	  sig	  texten	  på	  olika	  sätt,	  att	  fraseringen	  är	  viktig	  och	  att	  det	  har	  betydelse	  var	  i	  
frasen	  man	  andas.	  Till	  exempel	  föreslår	  de	  att	  sångaren	  kan	  skriva	  ut	  texten	  av	  sången	  
för	  hand	  för	  att	  lättare	  se	  sammanhang	  och	  handling.	  De	  menar	  också	  att	  det	  är	  av	  stor	  
vikt	  att	  lära	  sig	  varje	  ord	  i	  texten	  så	  att	  alla	  ord	  blir	  en	  del	  av	  helheten.	  För	  att	  göra	  det	  
kan	  sångaren	  exempelvis	  göra	  parafraser	  av	  texten	  så	  att	  handlingen	  kommer	  fram	  med	  
egna	  ord,	  då	  blir	  orden	  i	  texten	  mer	  tillgängliga.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Ingrid	  Sandén	  (2012)	  beskriver	  olika	  synvinklar	  på	  interpretationsprocessen	  i	  sitt	  
examensarbete	  Personlig	  färgning	  eller	  tradition?	  –	  En	  komparativ	  studie	  i	  musikalisk	  
interpretation.	  Uppsatsen	  handlar	  just	  om	  själva	  interpretationsprocessen	  med	  fokus	  på	  
artistens	  musikaliska	  gestaltning.	  Sandén	  jämför	  i	  sitt	  arbete	  fyra	  världspianisters	  
inspelningar	  av	  Frédéric	  Chopins	  postuma	  Nocturne	  KK	  IVa	  Nr.16	  i	  ciss-‐moll	  utifrån	  ett	  
antal	  olika	  variabler	  för	  att	  bland	  annat	  ta	  fasta	  på	  den	  personliga	  dimensionen	  i	  
interpretationen.	  Som	  metod	  har	  hon	  använt	  en	  auditiv	  musikanalys	  genom	  att	  aktivt	  
lyssna	  på	  musikens	  förlopp.	  Först	  gjorde	  hon	  en	  spontananalys	  genom	  att	  lyssna	  på	  de	  
olika	  inspelningarna.	  Sedan	  filtrerade	  hon	  sin	  analys	  och	  gjorde	  en	  sammanställning	  
med	  ett	  beskrivande	  och	  målande	  språkbruk.	  Slutsatsen	  av	  uppsatsen	  blir	  att	  de	  fyra	  
skilda	  tolkningarna	  på	  stycket	  är	  resultatet	  av	  individuella	  förhållningssätt	  till	  de	  
noterade	  som	  till	  de	  icke-‐noterade	  interpretationstraditionerna.	  Med	  begreppet	  
interpretationstradition	  menar	  Sandén	  att	  hon,	  genom	  sin	  studie,	  sett	  gemensamma	  
faktorer	  hos	  alla	  pianister	  i	  deras	  tolkningar.	  Till	  exempel	  tar	  hon	  upp	  att	  pianisterna	  
använder	  sig	  av	  likartade	  markeringar	  och	  agogiska1	  dragningar	  som	  inte	  finns	  noterade	  
vilket	  kan	  tyda	  på	  en	  sort	  interpretationstradition.	  Dessa	  likheter	  kan	  komma	  från	  att	  
pianisterna	  har	  samma	  klingande	  förebild,	  men	  de	  kan	  också	  jämföras	  med	  
traditionerna	  under	  den	  romantiska	  strömningen2.	  
	  
Amanda	  Elvin	  (2014)	  skriver	  om	  romansinterpretation	  i	  sitt	  examensarbete	  Interaktion,	  
interpretation	  och	  inspiration	  –	  En	  inblick	  i	  arbetet	  med	  sångcykeln	  "Hjärtats	  sånger”	  från	  
ett	  pianistiskt	  perspektiv.	  Detta	  arbete	  har	  som	  syfte	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  processen	  ser	  
ut	  i	  arbetet	  med	  romanser	  utifrån	  en	  pianists	  perspektiv.	  Elvin	  lyfter	  också	  fram	  sitt	  eget	  
beteende	  i	  de	  olika	  situationerna	  med	  fokus	  på	  sitt	  beteende	  och	  agerande	  som	  pianist.	  
Metoden	  som	  används	  är	  att	  Elvin	  som	  pianist	  studerade	  in	  alla	  sex	  sånger	  ur	  
sångcykeln	  Hjärtats	  sånger	  med	  två	  olika	  sångare	  -‐	  en	  lyrisk	  sopran	  och	  en	  bas.	  
Instuderingstillfällena	  spelades	  in	  och	  hon	  förde	  också	  anteckningar.	  Efter	  det	  praktiska	  
utförandet	  analyserade	  hon	  anteckningar	  och	  inspelningar	  för	  att	  synliggöra	  förloppen.	  
Hon	  tar	  även	  upp	  de	  olika	  roller	  som	  hon	  tog	  på	  sig	  under	  processen.	  De	  olika	  roller	  som	  
hon	  lyfter	  fram	  i	  sitt	  arbete	  är	  exempelvis;	  att	  ge	  och	  ta,	  att	  vara	  lyhörd	  men	  samtidigt	  ta	  
plats,	  att	  kommunicera	  samt	  att	  jobba	  med	  text.	  	  
	  
Ingegerd	  Hultén	  (2011)	  tar	  upp	  i	  sin	  magisteruppsats	  En	  tång	  blev	  till	  sång	  –	  en	  studie	  i	  
fenomenet	  interpretation	  olika	  aspekter	  på	  interpretationsprocessen.	  Syftet	  med	  hennes	  
uppsats	  är	  att	  synliggöra	  och	  beskriva	  de	  olika	  faktorer	  som	  kan	  finnas	  i	  en	  
interpretationsprocess	  och	  sedan	  reflektera	  över	  dem.	  Hultén	  använder	  sig	  av	  ett	  
nyskrivet	  grafiskt	  noterat	  stycke,	  The	  Fall,	  skrivet	  av	  Sverker	  Magnusson.	  För	  att	  ta	  fram	  
processen	  från	  två	  olika	  håll	  genomförs	  två	  interpretationer,	  där	  den	  ena	  har	  sin	  
                                                
1	  Agogik:	  Musikerns	  frihet	  att	  göra	  små	  tempoförändringar	  för	  att	  levandegöra	  musiken.	  
2	  Romantiken:	  En	  västerländsk	  kulturströmning	  under	  1800-‐talet	  där	  känslorna	  präglade	  de	  estetiska	  
uttrycken	  (NE).	  
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utgångspunkt	  i	  redan	  tolkade	  bilder,	  ur	  olika	  perspektiv.	  Målet	  är	  sedan	  att	  jämföra	  
dessa	  tolkningar	  och	  visa	  på	  de	  likheter	  och	  olikheter	  som	  uppstår	  i	  de	  olika	  
processerna.	  Resultatet	  visar	  att	  de	  båda	  processerna	  blev	  ganska	  lika	  men	  de	  klingande	  
resultaten	  blev	  olika	  eftersom	  ”vardagsvärlden”	  och	  tankebanorna	  för	  de	  olika	  
interpreterna	  var	  väldigt	  olika.	  Interpretationsprocessen	  var	  därmed	  bunden	  till	  
interpretens	  tidigare	  erfarenheter	  och	  vanor	  vilket	  visar	  på	  att	  en	  
interpretationsprocess	  kan	  se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt,	  utan	  att	  något	  är	  ”det	  rätta”	  sättet.	  
Hultén	  skriver	  också	  att	  tankarna	  på	  en	  närvarande	  publik	  påverkade	  både	  röst	  och	  
tolkning	  och	  att	  interpreten	  hade	  rollen	  som	  medkompositör	  med	  både	  spontana	  och	  
övervägda	  val.	  	  

2.3	  Teoretiska	  perspektiv	  
Hermeneutik	  betyder	  tolkningskonst:	  ”En	  konst	  att	  uttolka	  texter	  som	  kan	  liknas	  vid	  ett	  
hantverk”	  (NE,	  1992,	  s.	  560).	  Ordet	  hermeneutik	  har	  sitt	  ursprung	  i	  Grekland	  men	  var	  
det	  härstammar	  ifrån	  är	  mer	  osäkert.	  Det	  hävdas	  omväxlande	  att	  ordet	  kommer	  ifrån	  
”hermeneutiké”,	  ”hermeneutikos”	  eller	  hermeneuein”	  (Georgii-‐Hemming,	  2005).	  	  I	  
boken	  Tolkning,	  förståelse,	  vetande	  –	  Hermeneutik	  i	  teori	  och	  praktik	  skriver	  Per-‐Johan	  
Ödman	  (2007)	  att	  ordet	  härstammar	  från	  den	  grekiska	  mytologin,	  och	  guden	  Hermes.	  
Hermes	  var	  den	  gud	  som	  bland	  annat	  var	  budbärare	  mellan	  gudarna	  och	  de	  dödliga.	  
Hermes	  uppgift	  var	  att	  tolka	  gudarnas	  budskap	  så	  att	  de	  dödliga	  kunde	  förstå	  dem.	  
	  
År	  1654	  förekom	  ordet	  hermeneutik	  som	  titel	  på	  en	  bok	  som	  skrevs	  i	  syfte	  att	  underlätta	  
tolkningar	  av	  bibelskrifter	  och	  de	  heliga	  skrifterna.	  Från	  början	  handlade	  alltså	  
hermeneutik	  framförallt	  om	  att	  tolka	  Bibeln,	  vilken	  under	  den	  tiden	  betraktades	  som	  en	  
viktig	  källa	  av	  kunskap	  om	  skapelsen,	  människan	  och	  naturen.	  Senare	  utvecklades	  
denna	  filosofiska	  inriktning	  i	  takt	  med	  vad	  som	  var	  viktigt	  i	  samhället.	  Exempelvis	  
användes	  hermeneutik	  även	  inom	  icke	  religiösa	  områden,	  såsom	  humanvetenskap	  och	  
teorier	  om	  tolkning,	  text	  och	  handling.	  Detta	  var	  bara	  några	  delar	  av	  hermeneutikens	  
historia	  som	  Ödman	  (2007)	  tar	  upp.	  
	  
Under	  1800-‐talet	  vidgades	  användningen	  av	  hermeneutik	  från	  att	  tolka	  texter	  till	  att	  
tolka	  även	  andra	  ting.	  Till	  exempel	  började	  inriktningen	  att	  användas	  inom	  konst-‐	  och	  
litteraturvetenskap	  och	  från	  slutet	  av	  1800-‐talet	  användes	  den	  även	  inom	  samhälls-‐	  och	  
humanvetenskap.	  Uttrycket	  började	  sedan	  användas	  som	  läran	  om	  tolkning	  i	  allmänhet	  
(Georgii-‐Hemming,	  2005).	  Hermeneutiker	  arbetar	  därför	  idag	  inte	  bara	  med	  text	  utan	  
också	  med	  olika	  tecken	  och	  tydningar	  (Ödman,	  2007).	  
	  
Den	  samhällsvetenskapliga	  hermeneutikens	  grundinställning	  är	  att	  varje	  individ	  
uppfattar	  sig	  själv	  och	  sin	  egen	  omgivning	  på	  ett	  unikt	  sätt.	  Människans	  livsvärld,	  alltså	  
hur	  hon	  uppfattar	  det	  hon	  gör,	  vad	  hon	  känner	  och	  hur	  hon	  relaterar	  till	  andra	  
människor	  utgör	  hermeneutikens	  fundament.	  Hur	  människan	  tolkar	  och	  uppfattar	  saker	  
handlar	  dels	  om	  vad	  det	  är	  som	  tolkas,	  men	  framförallt	  om	  vem	  det	  är	  som	  tolkar.	  Detta	  
betyder	  att	  det	  blir	  olika	  svar	  beroende	  på	  vem	  det	  är	  som	  tolkar.	  Det	  är	  inte	  någon	  
tolkning	  som	  är	  mer	  rätt	  än	  den	  andra	  utan	  utifrån	  en	  uttolkares	  perspektiv	  är	  den	  
tolkningen	  rätt	  just	  då.	  Inom	  hermeneutik	  är	  det	  alltså	  inte	  intressant	  hur	  världen	  är,	  
utan	  hur	  den	  uppfattas	  (Georgii-‐Hemming,	  2005).	  
	  
Hermeneutik	  betyder	  dock	  inte	  endast	  att	  tolka	  utan	  också	  att	  förstå.	  Förståelse	  kan	  ge	  
en	  mottagare	  ett	  nytt	  perspektiv	  på	  tillvaron,	  så	  mycket	  att	  denne	  vill	  förändra	  sitt	  
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tankesätt	  och	  sin	  livsstil	  (Ödman,	  2007).	  Grundförutsättningen	  för	  hermeneutik	  är	  
därför	  också	  att	  förstå	  att	  det	  finns	  flera	  förståelsehorisonter,	  olika	  sätt	  att	  förstå	  
verkligheten	  och	  dess	  företeelser	  (Georgii-‐Hemming,	  2005).	  Ödman	  skriver	  att	  för	  att	  
kunna	  tolka	  och	  då	  orientera	  sig	  i	  olika	  sorters	  tecken	  måste	  tolkaren	  redan	  ha	  någon	  
form	  av	  förståelse	  för	  de	  tecken	  som	  ska	  tolkas.	  Detta	  kan	  exempelvis	  appliceras	  på	  de	  
tecken	  inom	  musikområdet	  som	  vi	  kallar	  noter.	  Den	  som	  försöker	  tolka	  noter	  måste	  
först	  veta	  hur	  de	  ska	  tydas,	  sedan	  börjar	  den	  mer	  personliga	  djupgående	  tolkningen	  som	  
i	  musiktermer	  kallas	  interpretation,	  att	  tolka	  de	  tecken	  som	  inte	  står	  med	  i	  noterna	  och	  
skapa	  sig	  en	  personlig	  uppfattning	  om	  stycket.	  Tolkningen	  av	  musik	  innefattar	  även	  att	  
försöka	  förstå	  kompositörens	  intentioner	  med	  hänsyn	  till	  bland	  annat	  tidsepoken,	  
exempelvis	  den	  romantiska	  strömningen.	  Det	  samma	  gäller	  även	  texten	  till	  musiken.	  
Genom	  att	  skaffa	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  textförfattarens	  liv	  och	  tankar	  såg	  ut	  får	  
tolkaren	  en	  större	  förståelse	  för	  hur	  texten	  var	  tolkad	  när	  den	  skrevs.	  Ödman	  skriver	  att	  
förståelsen	  är	  av	  vikt	  då	  den	  kan	  ge	  mottagaren	  ett	  nytt	  perspektiv	  vilket	  även	  
appliceras	  på	  musik	  och	  noter.	  Det	  som	  är	  av	  vikt	  att	  ha	  förståelsen	  för	  är	  bland	  annat	  
kunskapen	  om	  de	  tecken	  som	  ska	  tolkas,	  vem	  som	  har	  skrivit	  det	  som	  ska	  tolkas,	  vilken	  
tidsströmningar	  som	  fanns	  under	  tiden	  samt	  i	  vilket	  sammanhang	  det	  skrevs.	  
	  
Ett	  viktigt	  begrepp	  inom	  hermeneutik	  är	  också	  den	  hermeneutiska	  spiralen.	  Denna	  spiral	  
ger	  en	  visuell	  bild	  av	  hur	  människans	  förståelse	  utvecklas	  med	  olika	  möten	  och	  
erfarenheter.	  Nya	  förståelser	  bygger	  på	  spiralen	  under	  processen	  och	  ger	  tolkaren	  nya	  
insikter	  och	  förståelser.	  Spiralen	  visar	  även	  på	  att	  tolkaren	  aldrig	  kan	  återgå	  till	  en	  
tidigare	  punkt.	  Nya	  erfarenheter	  och	  förståelser	  för	  hela	  tiden	  tolkarens	  
förståelsehorisont	  vidare	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  (Ödman,	  2007).	  	  
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3	  Metodkapitel	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metoder.	  Här	  beskrivs	  också	  de	  olika	  situationer	  
som	  studerats,	  på	  vilka	  sätt	  de	  studerats,	  dess	  genomförande	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  
och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
Vid	  observationer	  kan	  det	  vara	  en	  fördel	  att	  använda	  några	  olika	  metoder	  då	  det	  öppnar	  
för	  att	  kunna	  titta	  på	  processen	  ur	  flera	  perspektiv.	  När	  det	  gäller	  självobservation	  
menar	  Bjørndal	  (2005)	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  på	  vilken	  information	  som	  samlas	  in	  vid	  
olika	  metoder.	  För	  att	  samla	  in	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  och	  se	  ett	  större	  
perspektiv	  kan	  det	  alltså	  vara	  givande	  att	  använda	  flera	  olika	  metoder	  under	  en	  
observation.	  	  
	  
Loggboksskrivande	  är	  en	  metod	  som	  är	  en	  direkt	  reflektion	  på	  det	  som	  skett,	  med	  fokus	  
på	  tankar	  om	  händelsen	  som	  reflekteras	  av	  den	  som	  studeras.	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  i	  
boken	  Det	  värderande	  ögat:	  observation	  och	  utveckling	  i	  undervisning	  och	  handledning:	  
"Syftet	  med	  loggskrivandet	  är	  att	  genom	  en	  skriftlig	  reflektion	  skapa	  en	  djupare	  
förståelse	  av	  något	  som	  skett"	  (s.	  62).	  
	  
Loggböcker	  kan	  struktureras	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  att	  valet	  av	  
vilken	  typ	  av	  loggbok	  som	  ska	  användas	  är	  viktigt	  för	  att	  få	  bästa	  möjliga	  utbyte	  av	  
anteckningarna.	  Valet	  ska	  göras	  medvetet	  för	  att	  lägga	  grund	  till	  en	  god	  analysprocess.	  
Fördelen	  med	  att	  inte	  strukturera	  sin	  loggbok	  menar	  Bjørndal	  är	  att	  man	  är	  öppen	  för	  
att	  upptäcka	  saker	  och	  ting	  som	  annars	  kanske	  inte	  hade	  blivit	  synliga.	  Nackdelen	  är	  att	  
det	  i	  efterhand	  är	  mycket	  text	  att	  gå	  igenom,	  vilket	  kan	  vara	  krävande.	  
	  
Vid	  videoinspelning	  som	  metod	  har	  forskaren	  möjlighet	  att	  i	  efterhand	  analysera	  
processen	  och	  allt	  sparas	  så	  att	  inte	  något	  glöms	  eller	  så	  att	  inte	  verkligheten	  blir	  
förvrängd	  vilket	  är	  en	  stor	  fördel.	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  att	  genom	  att	  använda	  
videoinspelning	  som	  metod	  får	  den	  som	  observerar	  en	  mycket	  större	  erfarenhets-‐	  och	  
reflektionsgrund	  inför	  arbetet	  vilket	  är	  ett	  bra	  hjälpmedel.	  En	  nackdel	  med	  ljud-‐	  och	  
videoinspelning	  är	  att	  närvaron	  av	  kameran	  kan	  påverka	  den	  som	  blir	  inspelad.	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
För	  att	  få	  ett	  större	  perspektiv	  på	  processen	  har	  flera	  olika	  metoder	  används	  i	  denna	  
studie.	  De	  metoder	  som	  används	  är	  loggboksskrivande,	  videoinspelning	  och	  en	  liten	  del	  
ljudinspelning.	  	  
	  
Den	  struktur	  på	  loggbok	  som	  används	  i	  denna	  självobservation	  är	  en	  reflektionsloggbok	  
med	  två	  rubriker;	  beskrivning	  av	  vad	  som	  skett	  samt	  tolkning/reflektion	  av	  vad	  som	  
skett.	  Denna	  metod	  valdes	  eftersom	  studien	  grundas	  i	  tankar	  och	  reflektioner	  av	  den	  
som	  studeras.	  Jag	  valde	  att	  skriva	  loggboken	  på	  papper	  direkt	  efter	  och	  under	  tillfället	  
när	  tankar	  dök	  upp,	  och	  sedan	  som	  en	  avslutande	  reflektion.	  Texten	  skrevs	  på	  ett	  
avslappnat	  sätt	  med	  ett	  fritt	  språkbruk.	  
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Videoinspelning	  valde	  jag	  att	  använda	  under	  4	  övningspass	  var	  av	  ett	  är	  med	  pianist.	  Jag	  
valde	  även	  att	  spela	  in	  två	  olika	  konsertversioner	  av	  stycket	  för	  att	  kunna	  presentera	  ett	  
resultat	  som	  studien	  slutligen	  visar	  på.	  Videoinspelning	  användes	  för	  att	  fånga	  både	  ljud	  
och	  bild	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  möjligt	  att	  analysera	  ljudskillnader	  och	  rörelser.	  Filmningen	  
användes	  även	  som	  en	  filmlogg	  under	  övningstillfällena	  för	  att	  fånga	  reflektioner	  i	  
stunden	  med	  ord	  istället	  för	  text	  i	  loggboken.	  	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
De	  situationer	  som	  dokumenterades	  med	  loggbok	  var	  varje	  gång	  som	  jag	  övade	  på	  det	  
valda	  stycket	  samt	  alla	  gånger	  jag	  arbetade	  med	  pianist	  och/eller	  lärare.	  Det	  vill	  säga,	  
alla	  gånger	  jag	  på	  något	  sätt	  arbetade	  med	  stycket.	  Alla	  situationer	  dokumenterades	  på	  
grund	  av	  att	  alla	  steg	  i	  processen	  ansågs	  viktiga	  då	  det	  alltid	  sker	  någon	  form	  av	  val	  av	  
uttryck	  vid	  övning.	  
	  
Videoinspelning	  användes	  fyra	  gånger	  för	  att	  ge	  en	  helhetsbild.	  Filmningen	  skedde	  fyra	  
gånger	  vid	  övning,	  en	  gång	  i	  veckan	  under	  fyra	  veckor	  då	  den	  praktiska	  delen	  fortlöpte.	  
Första	  videoinspelningen	  genomfördes	  under	  första	  övningspasset	  med	  stycket	  för	  att	  
ha	  något	  att	  jämföra	  med	  efter	  processen	  var	  klar.	  Sista	  videoinspelningen	  var	  sista	  
konserten	  jag	  framförde	  stycket	  vilket	  ger	  en	  bild	  av	  vad	  som	  ändrades	  under	  processen.	  	  
	  
Ljudinspelning	  valdes	  i	  stunden	  för	  att	  snabbt	  ge	  en	  ljudbild	  av	  hur	  olika	  val	  av	  uttryck	  
lät.	  Denna	  metod	  användes	  endast	  en	  gång	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  på	  ett	  klarare	  sätt	  
höra	  skillnaden	  på	  olika	  sätt	  att	  använda	  rösten.	  De	  två	  olika	  uttrycken	  spelades	  in	  på	  en	  
mobil	  för	  att	  direkt	  spelas	  upp	  igen	  så	  att	  jag	  kunde	  höra,	  från	  ett	  utifrånperspektiv,	  hur	  
de	  olika	  inspelningarna	  lät.	  Därifrån	  kunde	  jag	  sedan	  välja	  vilken	  som	  jag	  tyckte	  passade	  
bäst	  till	  min	  tolkning	  som	  musiker.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Under	  och	  efter	  varje	  tillfälle	  som	  jag	  arbetade	  med	  stycket	  fördes	  loggbok	  för	  att	  hela	  
tiden	  få	  med	  tankar	  och	  skeende.	  Loggboksanteckningarna	  skrevs	  alltid	  med	  dag,	  tid	  och	  
datum	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  lätt	  att	  senare	  gå	  tillbaka	  och	  se	  utvecklingen	  i	  kronologisk	  
ordning	  vilket	  är	  väsentligt	  för	  studien.	  
	  
De	  gånger	  som	  övningen	  videoinspelades	  lånades	  en	  kamera	  av	  skolan	  en	  tid	  innan	  för	  
att	  säkert	  ha	  tillgång	  till	  kameran.	  Kameran	  ställdes	  så	  att	  jag	  i	  största	  möjliga	  mån	  
syntes	  från	  sidan	  för	  att	  både	  kropp	  och	  ansikte	  skulle	  synas	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Videoinspelningen	  utfördes	  i	  olika	  övningsrum	  på	  skolan.	  Rummen	  var	  små	  vilket	  
försvårade	  filmningen	  en	  del.	  Det	  gick	  inte	  alltid	  att	  filma	  så	  att	  hela	  kroppen	  kom	  med	  
hela	  tiden	  då	  jag	  ibland	  satt	  vid	  pianot	  och	  ibland	  stod	  upp	  och	  sjöng.	  Några	  gånger	  
ändrades	  kamerans	  position	  under	  övningen	  så	  att	  jag	  skulle	  synas	  hela	  tiden	  men	  även	  
då	  var	  det	  svårt	  att	  få	  bilden	  helt	  bra.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Efter	  den	  praktiska	  processen	  var	  över	  lästes	  loggboksbladen	  igenom	  i	  kronologisk	  
ordning	  för	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  av	  vilka	  moment	  som	  var	  centrala	  i	  denna	  
interpretationsprocess.	  Innan	  genomgången	  av	  loggböckerna	  skapades	  en	  lista	  på	  olika	  
moment	  som	  förmodligen	  fanns	  med	  för	  att	  förenkla	  analysen.	  På	  listan	  skrevs	  bland	  
annat;	  text,	  artikulation,	  klangfärg,	  tempo,	  linje	  och	  kroppsspråk.	  När	  alla	  
loggboksanteckningar	  var	  lästa	  skapades	  en	  fullständig	  lista	  på	  de	  olika	  moment	  som	  
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upptäcktes	  i	  processen	  för	  att	  skapa	  en	  övergripande	  bild	  av	  vilka	  moment	  som	  fanns	  
med.	  
	  
Videoinspelningen	  transkriberades	  genom	  att	  titta	  på	  filmerna	  och	  skriva	  ned	  
händelseförloppet	  i	  stora	  drag.	  Jag	  valde	  att	  inte	  vara	  detaljerad	  då	  det	  är	  loggboken	  som	  
innehåller	  processen	  i	  sin	  helhet.	  Videoinspelningen	  är	  utspridd	  under	  processen	  för	  att	  
tydligt	  kunna	  se	  utveckling	  och	  förändring	  i	  uttryck	  och	  sjungande.	  Skillnaden	  var	  stor	  
på	  både	  sjungande	  och	  uttryck	  över	  tid	  när	  filmerna	  studerades	  vilket	  tyder	  på	  en	  lång	  
och	  innehållsrik	  interpretationsprocess.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
En	  undersökning	  av	  en	  egen	  gestaltande	  och	  lärandeprocess	  av	  det	  slag	  som	  har	  gjorts	  
här	  kan	  medföra	  en	  rad	  olika	  problem,	  och	  därför	  har	  vissa	  etiska	  överväganden	  behövt	  
göras.	  Kan	  jag	  som	  forskare	  vara	  helt	  objektiv	  när	  jag	  observerar	  mig	  själv?	  När	  jag	  har	  
växlat	  mellan	  rollen	  som	  forskare	  och	  musiker	  har	  jag	  försökt	  använda	  ett	  kritiskt	  
förhållningssätt	  för	  att	  inte	  försköna	  eller	  förvränga	  något	  resultat.	  Det	  är	  möjligt	  att	  
avbrotten,	  när	  jag	  gjort	  anteckningar	  som	  forskare	  under	  ett	  övningspass,	  har	  påverkat	  
resultatet	  men	  jag	  har	  försökt	  vara	  konkret	  och	  noggrann	  i	  bytet	  av	  roller	  för	  att	  det	  ska	  
vara	  tillförlitligt.	  
	  
Bjørndal	  (2005)	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ta	  ställning	  till	  en	  rad	  olika	  frågor	  innan	  
observationen,	  för	  att	  kunna	  ta	  etisk	  hänsyn	  till	  de	  som	  är	  med	  i	  observationen.	  Han	  
lyfter	  fram	  frågor	  som	  vad	  som	  ska	  observeras,	  vilket	  syfte	  observationen	  har,	  hur	  den	  
ska	  utföras	  för	  att	  bara	  ta	  några	  exempel.	  I	  denna	  studie	  har	  det	  centrala	  varit	  att	  
observera	  mig	  själv	  och	  därför	  har	  dessa	  aspekter	  mindre	  betydelse.	  Däremot	  finns	  det	  
personer	  som	  berörs	  av	  mina	  loggböcker	  och	  videoinspelningar,	  och	  dessa	  har	  jag	  valt	  
att	  hålla	  anonyma.	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  den	  analys	  som	  gjorts	  på	  min	  
interpretationsprocess	  utifrån	  den	  loggbok	  och	  de	  videoinspelningar	  som	  förts	  under	  
processen.	  För	  att	  återkoppla	  till	  frågeställningarna	  presenteras	  här	  de	  beståndsdelar,	  
alltså,	  de	  moment	  och	  delmoment	  av	  olika	  karaktär	  som	  interpretationsprocessen	  
innehåller.	  De	  olika	  moment	  som	  presenteras	  kan	  ses	  som	  en	  vägledning	  genom	  den	  
interpretationsprocess	  som	  utfördes	  under	  instuderingen	  av	  O	  wüsst’	  ich	  doch	  den	  weg	  
zurück	  (Op.63,	  No.8),	  tonsatt	  av	  Johannes	  Brahms	  (1833-‐1897),och	  med	  text	  av	  Klaus	  
Groth	  (1819-‐1899).	  De	  moment	  som	  presenteras	  är:	  Översättning	  och	  tolkning,	  uttal	  och	  
textning,	  inre	  scenografi,	  musikaliska	  uttrycksmedel,	  memorering,	  samspel	  med	  pianist	  
samt	  svårigheter	  under	  processen.	  	  

4.1	  Översättning	  och	  tolkning	  	  
I	  både	  loggboken	  och	  i	  videoinspelningarna	  framgår	  det	  att	  den	  verbala	  texten	  var	  en	  
mycket	  central	  del	  av	  min	  interpretationsprocess.	  Det	  första	  jag	  arbetade	  med	  var	  
texten,	  som	  en	  förberedelse	  för	  att	  sedan	  börja	  arbeta	  med	  stycket	  musikaliskt.	  Texten	  
av	  stycket	  är	  på	  tyska	  vilket	  direkt	  var	  ett	  hinder	  eftersom	  det	  var	  ett	  främmande	  språk	  
jag	  inte	  är	  särskilt	  bekant	  med.	  För	  att	  skaffa	  mig	  en	  överblick	  på	  textens	  innebörd	  och	  
vad	  orden	  egentligen	  betydde	  gjorde	  jag	  en	  översättning	  av	  texten	  till	  engelska	  med	  
hjälp	  av	  översättningsprogram	  på	  internet.	  Därefter	  översatte	  jag	  den	  till	  svenska	  på	  
egen	  hand	  för	  att	  sätta	  egna	  ord	  på	  texten.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  jag	  verkligen	  skulle	  
kunna	  ta	  till	  mig	  orden	  och	  få	  en	  känsla	  och	  förståelse	  av	  varje	  ord.	  Det	  framgår	  i	  
loggboken	  att	  jag	  värdesatte	  kännedomen	  av	  innebörden	  av	  alla	  ord	  i	  texten	  för	  att	  hela	  
tiden	  vara	  med	  i	  handlingsförloppet	  och	  uttrycket.	  I	  och	  med	  kunskapen	  om	  orden	  blev	  
textens	  innebörd	  enklare	  att	  tolka	  men	  än	  dock	  så	  komplicerad.	  
	  
Efter	  ungefär	  två	  veckor	  hade	  hela	  texten	  sjunkit	  in	  och	  det	  främmande	  språket	  var	  inte	  
längre	  ett	  hinder.	  I	  andra	  videoinspelningen	  säger	  jag:	  

	  
Jag	  börjar	  verkligen	  få	  grepp	  om	  vad	  just	  orden	  i	  sig	  handlar	  om,	  det	  är	  inte	  
bara	  främmande	  språk	  nu	  utan	  jag	  känner	  att	  jag	  kan,	  jag	  får	  en	  känsla	  av	  
orden	  vilket	  känns	  jätte	  skönt	  (Videofilm	  2,	  23	  oktober	  2014).	  
	  

I	  citatet	  ovan	  framgår	  att	  jag	  känner	  en	  lättnad	  när	  språket	  inte	  längre	  är	  ett	  hinder.	  Det	  
framgår	  också	  att	  det	  är	  en	  ganska	  lång	  process	  för	  att	  uppnå	  en	  förståelse	  av	  en	  text	  
som	  är	  översatt	  från	  ett	  främmande	  språk.	  Förståelsen	  av	  orden	  fördjupas	  allt	  eftersom	  
genom	  hela	  processen.	  Även	  i	  de	  fall	  då	  jag	  visste	  vad	  orden	  betydde	  redan	  innan,	  
behövdes	  en	  djupare	  förståelse	  för	  att	  ordet	  direkt	  skulle	  kunna	  framkalla	  en	  känsla	  hos	  
mig.	  Denna	  fördjupning	  var	  avgörande	  för	  att	  mig	  för	  att	  kunna	  förmedla	  textens	  
innebörd	  till	  en	  publik	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt.	  
	  
Att	  förstå	  och	  tolka	  handling	  och	  dramaturgi	  i	  stycket	  var	  en	  lång	  och	  skiftande	  väg.	  När	  
jag	  hade	  översatt	  texten	  till	  svenska	  uppstod	  spontana	  bilder	  i	  huvudet	  av	  hur	  det	  såg	  ut	  
där	  skeendet	  utspelade	  sig	  och	  vad	  som	  hände.	  Det	  uppstod	  även	  direkt	  spontana	  
känslor	  av	  texten.	  Dessa	  känslor	  tog	  jag	  till	  mig	  för	  att	  hitta	  en	  tolkning	  som	  passade	  mig.	  
Tolkningsprocessen	  var	  komplex	  och	  förändrades	  hela	  tiden	  vilket	  innebar	  att	  de	  
känslor	  som	  uppstod	  i	  förhållande	  till	  texten	  ofta	  förändrades	  eller	  bytte	  position.	  Ibland	  
gick	  jag	  mer	  på	  egna	  känslor	  av	  texten,	  andra	  gånger	  tolkade	  jag	  tonsättarens	  språk	  i	  
noterna	  jämfört	  med	  texten	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  han	  tolkade	  texten.	  Då	  använde	  jag	  mig	  
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bland	  annat	  av	  dynamik-‐	  och	  tempobeteckningar	  i	  noterna	  som	  tonsättaren	  satt	  ut	  men	  
också	  melodik	  så	  som	  när	  det	  gick	  upp	  eller	  ner	  samt	  snabba	  eller	  långsamma	  rytmer.	  	  
	  
Vid	  min	  första	  tolkning	  av	  textens	  innebörd,	  när	  jag	  precis	  hade	  översatt	  texten,	  
framkallades	  känslor	  och	  sinnesstämningar	  som	  hemlängtan,	  rädsla	  att	  växa	  upp	  och	  stå	  
på	  egna	  ben,	  ensamhet,	  sorgsenhet,	  ånger	  och	  förtvivlan.	  Detta	  var	  en	  mörk	  och	  dunkel	  
känsla	  som	  jag	  höll	  kvar	  ganska	  länge.	  När	  jag	  arbetat	  med	  stycket	  ett	  tag	  kom	  det	  fram	  
andra	  funderingar	  om	  innebörden	  av	  texten	  och	  jag	  fick	  en	  klarare	  bild	  av	  min	  tolkning.	  
Jag	  tänkte	  mig	  en	  ensam	  flicka,	  ute	  på	  en	  ödslig	  plats	  vid	  havet.	  Hon	  pratar	  för	  sig	  själv,	  
drömmer	  iväg.	  Hon	  längtar	  tillbaka	  till	  barndomen	  och	  ångrar	  de	  val	  hon	  gjort	  i	  livet.	  
Efter	  mycket	  arbete	  och	  interaktion	  med	  pianisten	  och	  lärare	  förändrades	  min	  bild	  till	  
något	  helt	  annat.	  Nu	  tolkade	  jag	  att	  stycket	  handlade	  om	  en	  äldre	  person.	  En	  gammal	  
person	  som	  ville	  dö	  då	  hennes	  nära	  och	  kära	  inte	  längre	  fanns	  kvar	  och	  hon	  hade	  inte	  
något	  kvar	  att	  leva	  för.	  Hon	  drömmer	  sig	  tillbaka	  till	  barndomen	  och	  längtar	  tills	  hon	  
somnar	  in	  och	  får	  komma	  tillbaka	  till	  kärleken	  bland	  familjen.	  Denna	  förändring	  gjorde	  
textens	  innebörd	  djupare	  eftersom	  den	  nu	  handlade	  om	  döden	  istället	  för	  livskänslor.	  
Detta	  avspeglade	  sig	  på	  exempelvis	  klangfärg	  och	  känslan	  på	  stycket	  blev	  mer	  
ödesmättat	  och	  stilla.	  
	  
Att	  tolka	  texten	  var	  för	  mig	  mycket	  personligt.	  Jag	  använde	  kopplingar	  till	  mitt	  eget	  liv	  
för	  att	  kunna	  relatera	  till	  den	  handling	  som	  jag	  tolkade	  att	  stycket	  hade.	  Det	  var	  viktigt	  
för	  mig	  att	  göra	  en	  egen	  tolkning	  av	  texten	  för	  att	  kunna	  leva	  mig	  in	  i	  handlingen	  och	  
hitta	  ett	  eget,	  äkta	  uttryck.	  

4.2	  Uttal	  och	  textning	  
Artikulationen	  var	  tidigt	  ett	  fokus	  framförallt	  för	  att	  texten	  i	  en	  senare	  
framförandesituation	  skulle	  vara	  hörbar,	  men	  också	  för	  att	  textningen	  fungerar	  som	  ett	  
uttrycksmedel.	  Arbetet	  med	  artikulation	  gav	  också	  hela	  kroppen	  energi	  så	  att	  det	  var	  
lättare	  att	  hålla	  en	  linje	  genom	  fraserna.	  Som	  förebild	  lyssnade	  jag	  på	  Edith	  Wiens	  
version	  av	  samma	  stycke	  på	  Youtube	  och	  bedömde	  utifrån	  hennes	  version	  hur	  mycket	  
artikulation	  som	  faktiskt	  var	  nödvändig	  för	  att	  texten	  skulle	  höras.	  Genom	  att	  lyssna	  på	  
denna	  version	  tränade	  jag	  även	  på	  uttalet	  av	  tyskan.	  Eftersom	  tyska	  är	  ett	  språk	  som	  jag	  
inte	  är	  särskilt	  bekant	  med,	  var	  det	  mycket	  värdefullt	  att	  ha	  en	  klingande	  förebild	  i	  
arbetet	  med	  uttalet.	  Jag	  lyssnade	  även	  på	  andra	  sångare	  på	  Youtube	  som	  också	  
framförde	  samma	  stycke	  ur	  denna	  aspekt	  för	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  uttalet	  var	  rätt.	  

4.3	  Inre	  scenografi	  
För	  att	  hitta	  ett	  uttryck	  som	  kändes	  äkta,	  skapade	  jag	  förutsättningar	  och	  inre	  bilder	  i	  
förhållande	  till	  den	  tolkade	  innebörden	  av	  texten.	  Jag	  bestämde	  var	  jag	  som	  sångare	  och	  
huvudperson	  i	  textens	  drama	  befann	  mig,	  om	  det	  var	  natt	  eller	  dag,	  om	  jag	  var	  inne	  eller	  
ute,	  vad	  jag	  eventuellt	  höll	  på	  med,	  om	  jag	  satt	  eller	  stod	  upp	  eller	  till	  exempel	  om	  jag	  var	  
ensam.	  De	  skapade	  förutsättningarna	  var	  så	  detaljerade	  som	  möjligt	  för	  att	  jag	  lättare	  
skulle	  komma	  in	  i	  känslan	  och	  vara	  kvar	  där	  in	  i	  slutet.	  De	  bilder	  som	  jag	  bestämde	  mig	  
för	  att	  använda	  var:	  En	  äldre	  kvinna	  sitter	  i	  sin	  fåtölj	  ensam	  i	  sin	  lilla	  stuga	  som	  ligger	  vid	  
skogen.	  Hon	  är	  vemodig	  och	  sorgsen.	  Det	  är	  kväll	  och	  hon	  sitter	  vid	  ett	  av	  sina	  fönster	  
och	  tittar	  ut	  på	  himlen	  och	  funderar.	  Stugan	  är	  ganska	  mörk	  och	  dunkel,	  väldigt	  stilla	  och	  
lugn.	  Inga	  ljud	  hörs	  utanför,	  allt	  är	  tyst	  och	  stilla.	  Allt	  eftersom	  drömmer	  sig	  kvinnan	  iväg	  
till	  barndomen	  och	  med	  en	  glimt	  av	  lycka	  och	  hopp	  tänker	  hon	  tillbaka	  på	  när	  hon	  
sprang	  i	  gräset	  med	  sina	  syskon	  och	  föräldrarna	  satt	  bredvid.	  Alla	  skrattade,	  och	  hela	  
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familjen	  var	  så	  lycklig.	  Efter	  ett	  tag	  inser	  hon	  att	  hon	  är	  ensam	  kvar	  i	  sin	  lilla	  stuga,	  i	  sin	  
fåtölj,	  i	  sin	  gamla	  kropp	  och	  inte	  vill	  något	  hellre	  än	  att	  få	  somna	  in	  och	  åka	  tillbaka	  till	  
drömmarnas	  land,	  för	  evigt.	  När	  jag	  hade	  dessa	  bilder	  i	  huvudet	  kom	  jag	  direkt	  in	  i	  
sinnesstämning	  för	  stycket,	  och	  den	  gamla	  kvinnans	  liv	  och	  känslor	  blev	  verklighet	  för	  
en	  kort	  stund.	  Det	  tog	  inte	  lång	  tid	  att	  bestämma	  vilka	  bilder	  jag	  ville	  använda	  när	  jag	  väl	  
tolkat	  handlingen,	  men	  jag	  kände	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  vara	  konkret	  med	  bilderna	  för	  att	  
snabbt	  kunna	  komma	  in	  i	  rätt	  sinnesstämning	  och	  gestalta	  både	  handling	  och	  känslor	  på	  
ett	  äkta	  sätt.	  
	  
Vid	  analysen	  av	  videofilmerna	  var	  det	  tydligt	  att	  ansiktet	  blev	  mer	  uttrycksfullt	  när	  jag	  
arbetade	  med	  den	  inre	  scenografin.	  Detta	  kan	  vara	  en	  konsekvens	  av	  en	  stor	  närvaro	  
och	  inlevelse	  i	  texten	  och	  de	  skapade	  förutsättningarna.	  Kroppsspråket	  var	  stillsamt	  och	  
lugnt,	  antagligen	  på	  grund	  av	  att	  det	  var	  den	  genomgående	  stämningen	  i	  hela	  stycket	  och	  
att	  det	  påverkades	  av	  den	  inre	  scenografin.	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts,	  förändrades	  tolkningen	  av	  handlingen	  under	  processens	  gång	  och	  
därmed	  förändrades	  också	  de	  bilder	  som	  användes.	  Detta	  upplevdes	  inte	  som	  ett	  hinder	  
eftersom	  bilderna	  gav	  mig	  tillgång	  till	  nya	  känslor	  och	  uttryck.	  På	  detta	  sätt	  fortskred	  
processen	  som	  en	  spiralvandring	  av	  nya	  förståelser	  som	  utvecklas	  i	  takt	  med	  nya	  
insikter	  och	  erfarenheter.	  

4.4	  Musikaliska	  uttrycksmedel	  

4.4.1	  De	  olika	  uttrycksmedlen	  
Grund	  tempo	  
Att	  komma	  fram	  till	  vilket	  grundtempo	  stycket	  skulle	  ha	  var	  inte	  så	  enkelt.	  Tempot	  
växlade	  mellan	  varje	  övningstillfälle,	  vilket	  verkade	  hänga	  ihop	  med	  min	  dagsform.	  I	  
noterna	  står	  det	  Un	  poco	  lento	  som	  kan	  översättas	  till	  tämligen	  långsamt,	  men	  arbetet	  
med	  tempo	  är	  svårare	  än	  att	  bara	  läsa	  anvisningarna	  i	  noterna.	  Tämligen	  långsamt	  är	  
inget	  absolut	  tempo	  utan	  det	  var	  upp	  till	  mig	  att	  försöka	  hitta	  ett	  tempo	  som	  kunde	  
förstärka	  min	  tolkning	  av	  stycket.	  När	  jag	  övade	  med	  pianisten	  kände	  vi	  båda	  två	  vilken	  
skillnad	  det	  blev	  i	  gestaltningen	  beroende	  på	  vilket	  tempo	  vi	  hade,	  även	  med	  väldigt	  små	  
temposkillnader.	  Jag	  kände	  direkt	  om	  tempot	  var	  lite	  för	  långsamt.	  Då	  kändes	  stycket	  
tungt	  och	  jag	  fick	  kämpa	  ännu	  mer	  för	  att	  hålla	  kvar	  drivet	  och	  flödet	  i	  fraserna.	  Om	  vi	  
spelade	  stycket	  lite	  för	  snabbt	  försvann	  grundkänslan	  i	  stycket,	  som	  jag	  upplever	  som	  
mycket	  stilla	  och	  lugn.	  När	  vi	  träffade	  precis	  rätt	  i	  det	  tempo	  som	  jag	  föreställde	  mig,	  
blev	  både	  uttryck	  och	  flöde	  naturligt.	  I	  noterna	  står	  även	  några	  tempoförändringar	  
angivna,	  vilka	  jag	  valde	  att	  försöka	  följa.	  Som	  exempel	  står	  det	  i	  takt	  15	  più	  animato,	  
vilket	  betyder	  lite	  livligare,	  och	  där	  ökade	  jag	  tempot	  lite.	  Jag	  delade	  upp	  stycket	  i	  tre	  
delar	  där	  den	  första	  är	  lugn,	  den	  andra	  går	  lite	  fortare	  och	  den	  tredje	  delen	  går	  tillbaka	  
till	  det	  lugna.	  Dessa	  tre	  delar	  utgör	  stommen	  för	  styckets	  grundtempo.	  
	  
Agogik	  
Agogik,	  de	  element	  som	  används	  för	  att	  göra	  en	  musikalisk	  tolkning	  individuell	  med	  
rytmiska	  dragningar	  och	  frasering,	  användes	  genom	  hela	  stycket	  för	  att	  få	  fram	  den	  rätta	  
känslan	  och	  textens	  innebörd.	  För	  att	  exempelvis	  gestalta	  en	  längtande	  och	  ångerfull	  
känsla	  vid	  ordet	  mutter,	  (som	  betyder	  mamma)	  drog	  jag	  i	  tempot	  ytterst	  lite	  för	  att	  
komma	  åt	  känslan	  men	  inte	  tappa	  linjen	  i	  frasen.	  Dessa	  ”microdragningar”	  och	  
drivningar	  i	  tempot	  använde	  jag	  hela	  tiden	  för	  att	  förstärka	  känslan	  i	  de	  olika	  fraserna	  



 17	  

och	  ta	  fram	  de	  ord	  som	  var	  viktiga	  för	  handlingsförloppet.	  För	  att	  få	  en	  intuitiv	  känsla	  av	  
när	  jag	  skulle	  göra	  små	  förändringar	  i	  tempot	  var	  jag	  tvungen	  att	  veta	  vad	  alla	  ord	  
betydde	  och	  vara	  säker	  på	  min	  egen	  tolkning	  av	  textens	  innebörd.	  Det	  var	  alltså	  sent	  in	  i	  
processen	  som	  agogiken	  fick	  sin	  rätta	  plats	  i	  musicerandet.	  
	  
Dynamik	  
Dynamik	  användes,	  liksom	  agogiken,	  för	  att	  ta	  fram	  känslor	  och	  handlingsförlopp	  i	  
stycket.	  Det	  finns	  en	  del	  dynamikbeteckningar	  i	  noterna	  vilka	  jag	  fick	  vägledning	  av	  i	  
arbetet	  med	  gestaltning.	  Var	  de	  olika	  dynamiska	  skillnaderna	  gjordes	  var	  avgörande	  för	  
hur	  stycket	  skulle	  uppfattas,	  vilket	  gjorde	  det	  viktigt	  att	  följa	  de	  känslor	  som	  jag	  tolkat	  ur	  
texten	  och	  framställa	  dem	  genom	  dynamiken.	  Jag	  använde	  mig	  även	  av	  microdynamik,	  
(väldigt	  små	  dynamikskillnader	  i	  varje	  ord)	  för	  att	  kunna	  gestalta	  och	  förmedla	  de	  
känslor	  och	  sinnesstämningarna	  som	  jag	  ville.	  
	  

	   	  	  
Fig.1	  
	  
Notbilden	  ovan	  visar	  en	  fras	  med	  orden	  von	  liebe	  sanft	  bedeckt	  som	  kan	  översättas	  till	  
mjukt	  omringad	  av	  kärlek.	  Ordet	  liebe	  (kärlek)	  är	  höjdpunkten	  i	  meningen	  gällande	  både	  
text	  och	  tonhöjd,	  vilket	  gjorde	  att	  det	  blev	  ett	  naturligt	  forte	  där.	  Det	  efterföljande	  ordet	  
sanft	  (mjukt)	  som	  kommer	  direkt	  efter	  höjdpunkten	  ville	  jag	  ge	  en	  mjuk	  känsla,	  och	  jag	  
går	  därför	  ner	  i	  dynamik	  lite.	  Det	  efterföljande	  ordet	  bedeckt	  (omringad)	  ville	  jag	  ha	  kvar	  
i	  den	  mjuka	  känslan,	  och	  därför	  valde	  jag	  att	  ytterligare	  gå	  ner	  i	  dynamik.	  Ordet	  har	  
också	  en	  längtande	  känsla	  vilket	  gjorde	  att	  jag	  i	  slutet	  av	  ordet	  ökade	  styrkan	  ytterst	  lite	  
för	  att	  verkligen	  förstärka	  denna.	  Dessa	  små	  förändringar	  gjorde	  jag	  inte	  alltid	  medvetet	  
utan	  de	  kom	  automatiskt	  när	  jag	  levde	  mig	  in	  i	  texten	  och	  känslan	  som	  jag	  tolkat	  att	  
ordet	  gav,	  det	  handlade	  hela	  tiden	  om	  att	  vara	  helt	  närvarande	  i	  känslan	  till	  varje	  ord	  
och	  hela	  tiden	  vara	  med	  i	  handlingsförloppet	  för	  att	  veta	  vad	  jag	  skulle	  sjunga	  därefter.	  	  
	  
Klangfärg	  
Klangfärg	  använde	  jag	  som	  uttrycksmedel	  för	  att	  skapa	  en	  viss	  känsla.	  Liksom	  agogiken	  
och	  dynamiken	  är	  det	  ett	  samarbete	  mellan	  alla	  uttrycksmedel	  som	  gör	  att	  texten	  
uppfattas	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Jag	  använde	  känslor	  inom	  mig	  för	  att	  skapa	  en	  klangfärg	  som	  
passade	  till	  handlingen.	  Jag	  försökte	  uppleva	  de	  känslor	  som	  jag	  ville	  uttrycka	  för	  de	  
skulle	  bli	  äkta.	  
	  
Nyckelord	  
Något	  som	  jag	  ansåg	  var	  viktigt	  för	  uttrycket	  var	  att	  avgöra	  vilka	  ord	  som	  var	  nyckelord	  i	  
texten,	  för	  att	  sedan	  kunna	  ta	  fram	  dessa.	  Detta	  bedömdes	  utifrån	  notbilden	  och	  den	  
tolkade	  textens	  innebörd.	  Jag	  jämförde	  vilka	  ord	  som	  tonsättaren	  hade	  tagit	  fram	  genom	  
till	  exempel	  tonhöjd	  och	  höjdpunkter	  i	  musiken,	  med	  de	  ord	  som	  jag	  ansåg	  var	  viktiga	  
för	  att	  textens	  mening	  skulle	  komma	  fram.	  En	  bra	  textning	  är	  viktigt	  för	  att	  orden	  och	  
handlingsförloppet	  ska	  höras	  fram	  till	  den	  som	  lyssnar,	  men	  det	  är	  också	  ett	  medel	  för	  
att	  förstärka	  känslor.	  Att	  avgöra	  om	  ordens	  slutkonsonanter	  skulle	  vara	  mjuka	  eller	  
hårda	  upplevde	  jag	  inte	  som	  svårt	  eftersom	  min	  tolkning	  av	  texten	  var	  tydlig.	  Att	  
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däremot	  alltid	  texta	  tydligt,	  även	  då	  orden	  ibland	  skulle	  vara	  mjuka,	  kunde	  vara	  
utmanande.	  
	  
Linjer	  och	  legato	  
Att	  arbeta	  med	  linjer	  och	  legato	  var	  avgörande	  för	  känslan	  i	  detta	  stycke.	  Eftersom	  jag	  
valt	  ett	  relativt	  långsamt	  tempo	  var	  jag	  tvungen	  att	  hela	  tiden	  tänka	  på	  linjerna	  och	  på	  
att	  hålla	  i	  fraserna.	  Även	  den	  centrala	  känslan	  av	  längtan	  gjorde	  det	  viktigt	  att	  ha	  tydliga	  
linjer	  i	  fraserna.	  Genom	  hela	  stycket	  använde	  jag	  en	  sugande	  linje	  för	  att	  få	  fram	  den	  
längtande	  känslan.	  
	  
Glissando	  
Glissando	  använde	  jag	  som	  uttrycksmedel	  för	  att	  skapa	  känslor	  av	  mjukhet,	  längtan	  och	  
linje	  i	  fraserna.	  
	  
Vibrato	  
När	  och	  hur	  jag	  skulle	  använda	  vibrato	  bestämdes	  ganska	  tidigt,	  men	  jag	  insåg	  snart	  att	  
det	  även	  här	  krävdes	  en	  process	  innan	  jag	  kunde	  landa	  i	  något	  slags	  beslut.	  Liksom	  med	  
de	  andra	  uttrycksmedlen	  måste	  känslan	  och	  textens	  innebörd	  komma	  först,	  och	  därefter	  
själva	  uttrycket.	  Detta	  gjorde	  att	  mitt	  användande	  av	  vibrato	  förändrades	  under	  
processen.	  Från	  att	  varit	  bestämt	  av	  mig	  själv	  till	  att	  komma	  mer	  naturligt	  och	  
omedvetet	  ur	  den	  känsla	  som	  tolkningen	  gav.	  
 
4.4.2	  Exempel	  på	  samverkan	  mellan	  de	  olika	  uttrycksmedlen.	  	  
Notexemplet	  i	  figur	  2	  visar	  komplexiteten	  i	  en	  kort	  fras,	  där	  många	  musikaliska	  
uttrycksmedel	  används	  samtidigt.	  Detta	  utdrag	  ur	  noterna	  är	  direkt	  taget	  från	  de	  
noteringar	  som	  jag	  gjort,	  med	  dynamiktecken,	  linjebågar,	  glissandomarkering,	  textnings	  
hjälp,	  översättning	  av	  den	  tyska	  texten,	  markering	  på	  det	  viktiga	  ordet	  i	  frasen,	  hjälp	  
med	  uttal,	  med	  mera.	  En	  sådan	  komplex	  notbild	  kan	  ibland	  vara	  nödvändig	  för	  att	  
försöka	  visa	  hur	  frasen	  ska	  uttryckas.	  
	  

	  
Fig.2	  

	  

4.5	  Memorering	  
Att	  sjunga	  utantill	  var	  ett	  mål	  redan	  från	  början,	  dels	  för	  att	  jag	  hade	  bestämt	  mig	  för	  att	  
stycket	  skulle	  framföras	  på	  ett	  antal	  konserter,	  och	  dels	  för	  att	  jag	  anser	  att	  utantill-‐
sjungande	  är	  viktigt	  för	  att	  kunna	  hitta	  in	  i	  handling	  och	  känslor	  på	  ”riktigt”.	  Jag	  övade	  
på	  texten	  och	  att	  leva	  mig	  in	  i	  känslorna	  på	  många	  olika	  platser.	  Jag	  tog	  många	  tillfällen	  
när	  jag	  inte	  gjorde	  något	  speciellt	  så	  som	  när	  jag	  diskade,	  när	  jag	  gick	  i	  korridoren	  på	  
skolan	  mellan	  lektioner	  eller	  till	  exempel	  när	  jag	  körde	  bil.	  Det	  var	  givande	  att	  sprida	  ut	  
inlärningen	  och	  inte	  begränsa	  den	  till	  de	  gånger	  jag	  stod	  i	  övningsrummet.	  
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4.6	  Samspel	  med	  pianisten	  
När	  jag	  började	  öva	  tillsammans	  med	  en	  pianist	  blev	  stycket	  något	  nytt.	  Innan	  hade	  jag	  
spelat	  lite	  av	  början	  på	  pianostämman	  och	  lyssnat	  på	  den	  men	  att	  musicera	  tillsammans	  
var	  något	  annat.	  Pianostämman	  i	  detta	  stycke	  är	  mycket	  känslofyllt	  och	  bjuder	  in	  till	  ett	  
samspel	  med	  sångaren	  som	  är	  viktigt	  för	  helheten.	  Det	  var	  mycket	  spännande	  att	  
tillsammans	  med	  pianisten	  diskutera	  tolkning	  av	  handling	  och	  hur	  de	  olika	  känslorna	  
skulle	  kunna	  uttryckas.	  Arbetet	  med	  tempo	  började	  ta	  form	  när	  pianisten	  och	  jag	  
arbetade	  tillsammans.	  Jag	  upplevde	  att	  det	  var	  svårt	  att	  arbeta	  med	  tempot	  själv	  
eftersom	  pianostämman	  är	  mycket	  viktig	  för	  känslan	  och	  uttrycket.	  Jag	  kände	  ett	  behov	  
av	  att	  arbeta	  med	  dragningar	  i	  tempot	  men	  det	  var	  svårt	  utan	  pianist	  vilket	  gjorde	  att	  
det	  arbetet	  fick	  vänta.	  Pianisten	  kom	  även	  med	  en	  ny	  infallsvinkel	  på	  textens	  innebörd	  
vilket	  jag	  tog	  åt	  mig	  och	  införlivade	  i	  min	  tidigare	  tolkning.	  Det	  var	  väldigt	  spännande	  att	  
höra	  hur	  pianisten	  hade	  tolkat	  textens	  innebörd	  och	  vilka	  känslor	  som	  frammanats	  
under	  inlärningsprocessen.	  

4.7	  Svårigheter	  under	  processen	  
Under	  interpretationsprocessen	  stötte	  jag	  på	  vissa	  svårigheter	  som	  jag	  fick	  förhålla	  mig	  
till.	  Det	  gällde	  förhållandet	  mellan	  sångteknik	  och	  uttryck,	  till	  exempel	  var	  någonstans	  i	  
frasen	  jag	  skulle	  andas	  för	  att	  kunna	  hålla	  kvar	  ett	  uttryck	  och	  en	  linje,	  eller	  att	  kunna	  
uttrycka	  en	  känsla	  samtidigt	  som	  fokus	  ligger	  på	  resonans	  och	  tonbildning.	  Den	  inre	  
energin	  som	  behövdes	  för	  att	  få	  fram	  en	  linje	  och	  ett	  driv	  i	  fraserna	  var	  svår	  att	  behålla	  
om	  jag	  samtidigt	  skulle	  uttrycka	  ett	  lugn.	  Artikulationen	  på	  höjden	  var	  svår	  eftersom	  
vokalerna	  måste	  förändras	  för	  att	  röstens	  övertoner	  och	  klang	  skulle	  kunna	  bibehållas.	  
Att	  då	  försöka	  texta	  för	  att	  handlingsförloppet	  ska	  kunna	  förstås,	  var	  en	  utmaning.	  Jag	  
arbetade	  även	  med	  att	  försöka	  hitta	  en	  skön	  egaliserad	  klang,	  även	  då	  de	  olika	  känslorna	  
skulle	  gestaltas.	  Eftersom	  instrumentet	  fanns	  i	  kroppen	  var	  det	  en	  utmaning	  att	  försöka	  
få	  allting	  att	  fungera	  när	  man	  inte	  kan	  se	  vad	  som	  händer	  i	  kroppen.	  När	  jag	  ville	  ge	  ett	  
avslappnat	  och	  nedstämt	  uttryck	  kunde	  det	  vara	  svårt	  att	  hålla	  aktiviteten	  i	  kroppen	  
samtidigt.	  Sångtekniken	  stod	  ibland	  i	  vägen	  för	  uttrycket,	  och	  det	  krävdes	  mycket	  övning	  
innan	  vissa	  delar	  blev	  förankrade.	  
	  
Språket	  var	  också	  ett	  dilemma	  eftersom	  jag	  inte	  kunde	  tyska.	  Detta	  löste	  sig	  bra	  i	  och	  
med	  att	  jag	  arbetade	  med	  texten	  noggrant.	  Så	  småningom	  kunde	  de	  tyska	  orden	  faktiskt	  
framkalla	  känslor	  hos	  mig	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  vid	  arbetet	  med	  en	  svensk	  text.	  Detta	  
var	  en	  mycket	  spännande	  upplevelse.	  
	  
När	  jag	  och	  pianisten	  träffades	  hade	  vi	  olika	  tolkningar	  av	  stycket,	  och	  att	  då	  försöka	  
knyta	  ihop	  våra	  olika	  tolkningar	  var	  en	  utmaning.	  Vi	  diskuterade	  mycket	  om	  hur	  vi	  hade	  
uppfattat	  den	  verbala	  texten	  och	  notbilden	  och	  kom	  till	  slut	  fram	  till	  en	  gemensam	  
tolkning	  som	  jag	  upplevde	  att	  båda	  var	  nöjda	  med.	  Jag	  ansåg	  att	  det	  var	  nödvändigt	  att	  vi	  
hade	  samma	  tolkning	  för	  att	  stycket	  skulle	  kännas	  som	  en	  helhet.	  
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4.8	  Sammanfattning	  
Interpretationsprocessen	  i	  denna	  studie	  innehöll	  arbete	  med	  följande	  områden:	  	  
	  
Översättning	  och	  tolkning	  
Uttal	  och	  textning	  
Inre	  scenografi	  	  
Musikaliska	  uttrycksmedel	  
Memorering	  
Samspel	  med	  pianisten	  
Svårigheter	  under	  processen	  
	  
I	  stora	  drag	  genomfördes	  processen	  i	  den	  ordning	  som	  de	  olika	  områdena	  presenteras,	  
omväxlande	  med	  att	  jag	  ibland	  gick	  tillbaka	  och	  arbetade	  med	  alla	  parallellt.	  De	  första	  
fyra	  arbetsmomenten	  kom	  i	  den	  ordning	  som	  står.	  Memorering	  användes	  under	  hela	  
processen,	  samspelet	  med	  pianisten	  kom	  en	  bit	  in	  i	  processen	  och	  dilemman	  under	  
processen	  fortlöpte	  under	  hela	  processen.	  
	  
Det	  som	  har	  framkommit	  i	  analysen	  är	  att	  interpretationsprocessen	  är	  lång	  och	  tar	  tid	  
och	  mycket	  engagemang	  om	  den	  görs	  på	  detta	  sätt.	  Vissa	  av	  de	  ovannämnda	  områdena	  
framträder	  mer	  i	  processen	  vilket	  kan	  bero	  på	  min	  åsikt	  om	  vad	  som	  är	  viktigast.	  De	  
arbetsmoment	  som	  var	  mest	  centrala	  under	  interpretationsprocessen	  var	  tolkning	  av	  
den	  verbala	  texten	  och	  hur	  jag	  skulle	  uttrycka	  den	  samt	  arbetet	  med	  att	  förstå	  tyska.	  De	  
var	  de	  moment	  som	  tog	  mest	  tid	  och	  som	  jag	  fick	  arbeta	  med	  aktivt	  för	  att	  få	  fram	  det	  jag	  
ville,	  men	  även	  arbetet	  med	  musikaliska	  uttrycksmedel	  arbetades	  med	  mycket	  och	  var	  
väldigt	  viktigt	  för	  helheten.	  Valet	  mellan	  olika	  musikaliska	  uttrycksmedel	  gjordes	  ofta	  
medvetet	  men	  ibland	  också	  omedvetet.	  Interpretationsprocessen	  omfattar	  många	  olika	  
arbetsområden,	  och	  innehåller	  moment	  och	  delmoment	  där	  både	  medvetna	  och	  
omedvetna	  val	  görs.	  	  
	  
Hur	  olika	  val	  och	  ställningstaganden	  speglas	  i	  den	  klingande	  gestaltningen	  går	  att	  höra	  i	  
den	  bifogade	  filen	  som	  innehåller	  en	  version	  av	  stycket.	  Det	  kommer	  även	  bifogas	  två	  
olika	  notbilder,	  den	  första	  bilagan	  är	  noterna	  på	  stycket	  och	  den	  andra	  är	  noterna	  med	  
mina	  noteringar	  i	  för	  att	  förtydliga	  de	  val	  som	  gjorts	  under	  interpretationen,	  och	  som	  en	  
hjälp	  att	  följa	  dem	  vis	  lyssning.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  inledningsvis	  resultatet	  i	  relation	  till	  bakgrundslitteratur.	  Därefter	  
presenteras	  mina	  egna	  reflektioner,	  och	  slutligen	  tas	  arbetets	  betydelse	  samt	  idéer	  om	  
framtida	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  upp.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
De	  teman	  som	  lyfts	  fram	  i	  resultatdiskussionen	  är:	  Den	  verbala	  textens	  stora	  inflytande,	  
notation	  och	  musikaliska	  uttryck	  samt	  innehåll	  i	  en	  interpretationsprocess.	  
	  
Den	  verbala	  textens	  stora	  inflytande	  
Resultatet	  visar	  att	  tolkningen	  av	  den	  verbala	  texten	  låg	  som	  grund	  för	  de	  övriga	  delarna	  
i	  interpretationsprocessen.	  Jag	  inledde	  processen	  med	  att	  översätta	  och	  försöka	  tolka	  
textens	  innebörd	  för	  att	  bilda	  mig	  en	  uppfattning	  av	  vad	  stycket	  uttryckte.	  Christy	  och	  
Paton	  (1997)	  ger	  förslag	  på	  hur	  sångare	  kan	  arbeta	  med	  texten	  i	  sin	  
interpretationsprocess,	  vilket	  delvis	  stämmer	  överens	  med	  min	  process.	  De	  föreslår	  att	  
det	  första	  sångaren	  ska	  göra	  är	  att	  skriva	  ut	  texten	  av	  stycket	  för	  hand	  för	  att	  lättare	  se	  
sammanhang	  och	  handling.	  Det	  första	  jag	  gjorde	  var	  att	  översätta	  texten	  på	  datorn	  och	  
sedan	  skriva	  in	  den	  svenska	  översättningen	  för	  hand	  i	  noterna,	  för	  att	  snabbare	  lära	  mig	  
innebörden	  av	  de	  tyska	  orden.	  Det	  hjälpte	  mig	  väldigt	  mycket	  med	  förståelsen	  av	  texten	  
men	  frågan	  är	  om	  det	  var	  just	  handskrivningen	  som	  hjälpte	  eller	  själva	  översättningen	  
av	  texten.	  Processen	  då	  texten	  först	  översattes	  till	  engelska	  och	  därefter	  till	  svenska,	  var	  
väldigt	  lång.	  Innebörden	  av	  varje	  ord	  vägdes	  fram	  och	  tillbaka	  för	  att	  få	  fram	  texten	  på	  
bästa	  sätt.	  Troligtvis	  gjorde	  detta	  arbete	  att	  textens	  innebörd	  redan	  då	  började	  växa	  
fram	  vilket	  jag	  tror	  var	  en	  stor	  fördel.	  Möjligen	  var	  det	  alltså	  inte	  att	  jag	  skrev	  den	  för	  
hand	  som	  ökade	  min	  förståelse,	  utan	  snarare	  översättningen	  av	  texten	  och	  att	  sätta	  egna	  
ord	  på	  den.	  
	  
Christy	  och	  Paton	  (1997)	  menar	  också	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  lära	  sig	  varje	  ord	  och	  
dess	  innebörd	  i	  texten	  så	  att	  alla	  ord	  blir	  en	  del	  av	  helheten.	  Att	  lära	  sig	  varje	  ord	  i	  texten	  
förstod	  jag	  var	  extra	  viktigt	  för	  att	  få	  en	  fördjupad	  förståelse	  av	  textens	  innebörd	  och	  
känsla	  även	  i	  det	  främmande	  språket.	  Christy	  och	  Paton	  föreslår	  att	  sångaren	  ska	  göra	  
parafraser	  av	  texten,	  att	  skriva	  den	  i	  egna	  ord	  vilket	  var	  precis	  vad	  jag	  gjorde	  när	  jag	  
översatte	  texten.	  Detta	  var	  mycket	  givande	  och	  hjälpte	  mig	  att	  snabbt	  minnas	  och	  
komma	  in	  i	  textens	  innebörd.	  Dessa	  snarlika	  tillvägagångssätt	  tyder	  på	  att	  olika	  
interpretationsprocesser	  kan	  se	  liknande	  ut	  men	  utförs	  på	  olika	  sätt	  eftersom	  vi	  har	  
olika	  bakgrund	  och	  fungerar	  olika	  som	  människor.	  	  
	  
Tolkningen	  av	  den	  verbala	  texten	  var	  mycket	  central	  och	  utgjorde	  grunden	  för	  de	  övriga	  
delarna	  i	  processen.	  Att	  veta	  att	  den	  tolkning	  som	  jag	  gjort	  är	  trovärdig,	  är	  helt	  upp	  till	  
mig	  enligt	  hermeneutiken.	  Georgii-‐Hemming,	  (2005),	  skriver	  att	  det	  troligtvis	  blir	  olika	  
svar	  beroende	  på	  vem	  det	  är	  som	  tolkar,	  vilket	  innebär	  att	  det	  finns	  väldigt	  många	  olika	  
tolkningar	  som	  är	  möjliga.	  Hultén,	  (2011),	  skriver	  även	  hon	  att	  det	  inte	  finns	  en	  tolkning	  
som	  är	  mer	  rätt	  än	  den	  andra.	  Detta	  tankesätt	  öppnar	  möjligheten	  till	  att	  fler	  interpreter	  
och	  tolkare	  ska	  kunna	  stå	  för	  sin	  tolkning	  och	  vara	  nöjd	  med	  den	  även	  då	  lärare	  eller	  
andra	  personer	  kommer	  med	  andra	  tolkningar.	  Även	  om	  jag	  i	  denna	  process	  blev	  
påverkad	  av	  andra	  personer	  och	  ändrade	  min	  tolkning	  av	  den	  verbala	  texten	  under	  
processen,	  var	  den	  första	  tolkningen	  rätt	  i	  stunden	  och	  troligtvis	  nödvändig	  som	  en	  del	  i	  
processen.	  Jag	  upplevde	  det	  mycket	  spännande	  att	  tolkningen	  förändrades	  och	  att	  det	  
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inte	  bara	  var	  andra	  personer	  som	  påverkade	  förändringen.	  Saker	  som	  jag	  märkte	  
påverkade	  tolkningen	  var	  exempelvis	  mina	  livserfarenheter	  och	  dagsinställning.	  Detta	  
visar	  tydligt	  den	  hermeneutiska	  spiralen	  i	  min	  interpretationsprocess.	  
Förståelsehorisonten	  vidgades	  under	  hela	  processen	  när	  min	  förståelse	  av	  texten	  mötte	  
nya	  tankar	  och	  erfarenheter,	  både	  från	  mig	  själv	  och	  från	  andra.	  Detta	  visas	  exempelvis	  
när	  tolkningen	  av	  den	  verbala	  texten	  förändrades.	  Nya	  erfarenheter	  och	  idéer	  leder	  till	  
nya	  förståelser	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  nya	  tolkningar	  (Ödman,	  2007).	  
	  
Att	  texten	  kan	  vara	  så	  central	  vid	  en	  interpretationsprocess,	  kanske	  beror	  på	  vilken	  typ	  
av	  text	  det	  är?	  Texten	  i	  detta	  stycke	  är	  en	  väl	  genomarbetad	  dikt	  som	  senare	  har	  blivit	  
tolkad	  och	  tonsatt.	  Troligtvis	  är	  det	  en	  annan	  sak	  om	  musik	  och	  text	  tillkommit	  
samtidigt,	  eller	  om	  musiken	  till	  och	  med	  är	  skriven	  först.	  Då	  kanske	  ”musikens	  känsla”	  
blir	  mer	  central	  än	  texten? 	  
 
Notation	  och	  musikaliska	  uttryck	  
Resultatet	  visar	  att	  jag	  använde	  många	  olika	  musikaliska	  uttrycksmedel	  i	  gestaltningen	  
av	  stycket.	  Jag	  följde	  både	  de	  noterade	  föredragsbeteckningarna	  samt	  använde	  min	  egen	  
kreativitet	  där	  instruktioner	  saknades.	  Tykesson	  (2009)	  skriver	  att	  det	  som	  är	  
notationens	  bristfällighet,	  att	  det	  inte	  går	  att	  notera	  allt,	  kan	  ses	  som	  något	  positivt	  för	  
interpretationen,	  det	  lämnar	  nämligen	  öppet	  för	  interpretens	  personliga	  föreställningar.	  
Dessa	  ”brister”	  gör	  det	  möjligt	  för	  musiken	  att	  bli	  interpreterad	  i	  olika	  klingande	  
gestaltningar.	  Fanns	  inte	  detta	  utrymme	  skulle	  musikens	  framförande	  vara	  en	  direkt	  
reproduktion	  från	  tonsättaren.	  Kanske	  skulle	  detta	  innebära	  att	  musiken	  skulle	  tilltala	  
färre	  personer	  eftersom	  det	  inte	  skulle	  finnas	  lika	  många	  versioner	  av	  varje	  stycke?	  Min	  
interpretation	  av	  Johannes	  Brahms	  stycke	  O	  wüsst’	  ich	  doch	  den	  Weg	  zurück,	  är	  inte	  
identisk	  med	  någon	  annan	  tolkning,	  vilket	  kanske	  öppnar	  för	  att	  fler	  tilltalas	  av	  just	  
detta	  stycke?	  Min	  klingande	  gestaltning,	  på	  vilket	  sätt	  jag	  valde	  att	  uttrycka	  mig,	  hade	  sin	  
utgångspunkt	  i	  hur	  jag	  tolkade	  textens	  innebörd.	  Min	  förståelse	  av	  textens	  innebörd	  och	  
de	  känslor	  den	  skapade,	  avgjorde	  hur	  jag	  ville	  framställa	  stycket	  musikaliskt.	  Tykesson	  
(2009)	  skriver	  att	  en	  tolkning	  kan	  vara	  både	  medveten	  och	  omedveten,	  vilket	  även	  detta	  
resultat	  visar.	  Vissa	  val	  gjorde	  jag	  omedvetet	  medan	  andra	  gjordes	  fullt	  medvetet,	  båda	  
för	  att	  skapa	  den	  känsla	  jag	  ville	  uttrycka.	  
	  
Eftersom	  jag,	  under	  interpretationsprocessen,	  hade	  lektioner	  och	  arbetade	  med	  denna	  
tyska	  lied	  tillsammans	  med	  olika	  sång-‐	  och	  pianolärare,	  påverkades	  min	  tolkning	  av	  
stycket.	  Detta	  kan	  då	  ha	  medfört	  att	  en	  slags	  interpretationstradition	  gått	  i	  arv	  från	  
lärare	  till	  elev.	  Sandén	  (2012)	  diskuterar	  om	  interpretationstradition	  och	  hur	  det	  
påverkar	  den	  enskildes	  tolkning	  av	  ett	  stycke.	  Hon	  menar	  att	  en	  sorts	  tradition	  i	  
interpretationen	  kan	  överföras	  med	  hjälp	  av	  klingande	  versioner	  från	  lärare	  till	  elev.	  
Eftersom	  jag	  både	  fick	  inspiration	  av	  lärare	  och	  olika	  klingande	  versioner	  på	  internet	  
blev	  min	  tolkning	  påverkad,	  och	  förmodligen	  hade	  den	  låtit	  annorlunda	  ut	  om	  jag	  
genomfört	  interpretationen	  utan	  hjälp	  eller	  förebilder.	  De	  olika	  musikaliska	  
uttrycksmedel	  som	  medvetet	  eller	  undermedvetet	  kan	  ha	  påverkats	  är	  exempelvis	  när	  
och	  hur	  jag	  gjorde	  en	  dragning	  i	  tempo,	  eller	  var	  och	  hur	  ett	  crescendo	  användes.	  
	  
När	  interpreten	  tolkar	  ett	  stycke	  finns	  det	  även	  ett	  ansvar	  för	  att	  göra	  diktaren	  och	  
tonsättaren	  rättvisa.	  Denna	  interpretationsprocess	  har	  resulterat	  i	  många	  egna	  val	  och	  
tolkningar	  för	  att	  lyfta	  fram	  min	  tolkning	  av	  stycket,	  och	  därmed	  har	  inte	  alla	  noterade	  
uttryck	  följts.	  Var	  går	  den	  etiska	  gränsen	  mot	  diktaren	  eller	  tonsättaren?	  Tykesson	  
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(2009)	  skriver	  att	  tonsättaren	  och	  diktaren	  ofta	  är	  intresserade	  av	  att	  höra	  vilka	  tillägg	  
interpreten	  gjort,	  vilket	  visar	  på	  att	  gränsen	  antagligen	  är	  tänjbar	  och	  stor	  då	  diktaren	  
och	  tonsättaren	  är	  beredda	  på	  en	  ny	  tolkning.	  Även	  om	  gränsen	  för	  hur	  långt	  från	  
tonsättarens	  intentioner	  ett	  stycke	  kan	  tolkas	  är	  svävande,	  är	  min	  åsikt	  att	  de	  tempo-‐,	  
dynamik-‐	  och	  föredragsbeteckningar	  bör	  övervägas	  och	  respekteras	  under	  tolkningen.	  
	  
Innehåll	  i	  en	  interpretationsprocess	  
Vilka	  moment	  interpretationsprocesser	  innehåller	  kan	  se	  olika	  ut,	  men	  innehållet	  kan	  
också	  vara	  liknande.	  Elvin	  (2014)	  lyfter	  fram	  olika	  roller	  och	  moment	  som	  hennes	  
interpretationsprocess	  innehöll.	  De	  roller	  som	  hon	  lyfter	  fram	  är	  till	  exempel	  att	  ge	  och	  
ta,	  att	  vara	  lyhörd	  men	  samtidigt	  ta	  plats,	  kommunikation	  samt	  att	  arbeta	  med	  text.	  
Vikten	  av	  arbetet	  med	  text	  stämmer	  överens	  med	  det	  resultat	  som	  framkom	  i	  denna	  
studie.	  Hon	  fokuserar	  mycket	  på	  samarbetet	  mellan	  individer	  under	  
interpretationsprocessen	  vilket	  inte	  ligger	  i	  fokus	  i	  min	  interpretationsprocess.	  Däremot	  
ser	  jag	  likheter	  i	  processerna	  även	  då	  de	  utförts	  på	  olika	  sätt.	  Att	  lyssna	  på	  varandra,	  
respektera	  varandra	  och	  ha	  en	  god	  kommunikation,	  är	  grundpelare	  i	  arbetet	  
tillsammans	  med	  pianisten	  för	  att	  kunna	  nå	  en	  gemensam	  syn	  gällande	  interpretationen	  
och	  uttrycket.	  Dessa	  aspekter	  är	  viktiga	  i	  båda	  processerna.	  
	  
De	  moment	  och	  de	  teman	  som	  framkommit	  i	  denna	  studie,	  är	  bundna	  till	  
interpretationsprocessen	  och	  min	  tolkning.	  Det	  framkommer	  att	  det	  finns	  många	  
likheter	  mellan	  olika	  människors	  interpretationsprocesser,	  men	  gällande	  tolkningen,	  
den	  klingande	  gestaltningen,	  ser	  det	  annorlunda	  ut.	  Exempelvis	  görs	  ett	  crescendo	  på	  
olika	  sätt	  beroende	  på	  vem	  som	  gör	  det.	  Om	  två	  olika	  sångare	  skulle	  sjunga	  ett	  
crescendo	  i	  samma	  stycke	  oberoende	  av	  varandra,	  skulle	  de	  utföras	  på	  olika	  sätt.	  Varför	  
en	  klingande	  tolkning	  låter	  olika,	  handlar	  alltså	  om	  hur	  interpreten	  använder	  de	  olika	  
musikaliska	  uttrycksmedlen	  som	  gör	  alla	  klingande	  tolkningar	  olika.	  Olika	  
interpretationsprocesser	  kan	  alltså	  se	  liknande	  ut,	  medan	  interpretens	  tolkningar	  och	  
val	  är	  det	  som	  gör	  de	  klingande	  gestaltningarna	  olika.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Denna	  djupdykning	  i	  O	  wüsst’	  ich	  doch	  den	  Weg	  zurück	  har	  gett	  mig	  insikten	  hur	  
spännande	  och	  givande	  det	  är	  att	  arbeta	  med	  ett	  stycke	  länge	  och	  mycket.	  Som	  student	  
har	  jag	  sällan	  mycket	  tid	  till	  endast	  ett	  stycke	  vilket	  gjort	  att	  jag	  inte	  insett	  hur	  kul	  och	  
givande	  det	  kan	  vara	  att	  lära	  känna	  ett	  stycke	  på	  djupet.	  Denna	  insikt	  och	  upplevelse	  är	  
jag	  mycket	  tacksam	  över	  och	  den	  har	  gett	  mig	  mycket.	  Att	  jag	  får	  ta	  med	  mig	  denna	  
upplevelse	  vidare	  in	  i	  mitt	  musicerande	  ger	  mig	  inspiration	  att	  fortsätta	  arbeta	  med	  
romanser	  och	  det	  stora	  känslospektra	  de	  har.	  Det	  är	  mycket	  arbete	  och	  disciplin	  som	  ska	  
till	  men	  det	  är	  värt	  allt	  arbete	  när	  man	  får	  känna	  känslan	  av	  att	  vara	  i	  rollen	  i	  stycket	  och	  
uppleva	  det	  som	  verklighet	  för	  en	  kort	  stund.	  	  
	  
Intresset	  och	  kunskapen	  om	  interpretation	  har	  ökat	  genom	  arbetets	  gång.	  Genom	  att	  
läsa	  och	  sätta	  sig	  in	  i	  begreppet	  har	  interpretationsprocessen	  blivit	  mer	  central	  i	  mitt	  
eget	  musicerande	  vilket	  jag	  är	  mycket	  glad	  över.	  Jag	  arbetade	  med	  interpretation	  även	  
innan	  denna	  studie,	  men	  arbetet	  gjort	  att	  mina	  tankar	  på	  interpretation	  blivit	  mer	  
påtagliga	  och	  centrala	  i	  min	  inlärningsprocess	  av	  andra	  stycken	  vilket	  jag	  ser	  som	  en	  
positiv	  utveckling.	  
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5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Tanken	  med	  detta	  arbete	  var	  att	  förtydliga	  vad	  en	  interpretation	  kan	  innehålla	  och	  hur	  
den	  kan	  se	  ut,	  för	  att	  ge	  mig	  själv	  och	  andra	  chansen	  att	  utveckla	  processen.	  Detta	  arbete	  
har	  gett	  mig	  insikt	  i	  hur	  givande	  och	  viktigt	  det	  kan	  vara	  att	  arbeta	  med	  interpretation	  
på	  djupet	  för	  att	  utveckla	  musicerandet,	  och	  förhoppningsvis	  kan	  även	  andra	  sångare	  bli	  
inspirerade	  att	  fördjupa	  sig	  i	  sina	  sånginterpretationer.	  
	  
Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  i	  min	  framtida	  yrkesroll	  som	  musiklärare	  att	  skapa	  
möjligheter	  för	  elever	  att	  musicera	  uttrycksfullt	  vilket	  ett	  interpretationsarbete	  kan	  
inspirera	  till.	  Denna	  studie	  kan	  förhoppningsvis	  hjälpa	  mig	  och	  andra	  sånglärare	  att	  
reflektera	  över	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  när	  man	  arbetar	  med	  interpretation	  för	  
att	  processen	  ska	  bli	  så	  givande	  som	  möjligt	  för	  alla	  elever.	  Jag	  hoppas	  att	  även	  framtida	  
läsare	  –	  sångare,	  musiker,	  sånglärare	  eller	  instrumentallärare	  –	  kan	  använda	  det	  som	  
studien	  kommit	  fram	  till	  och	  dra	  nytta	  av	  det	  i	  sin	  egen	  eller	  till	  sina	  elevers	  
interpretationsprocesser.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Något	  som	  jag	  finner	  mycket	  intressant	  är	  hur	  en	  interpretationstradition	  kan	  påverka	  
interpreten.	  Sandén	  (2012)	  tar	  upp	  tankar	  i	  sitt	  arbete	  om	  hur	  tradition	  kan	  påverka	  hur	  
vi	  interpreterar	  olika	  stycken.	  Hur	  mycket	  är	  det	  som	  är	  tradition	  och	  hur	  många	  val	  är	  
individuella	  i	  tolkningsarbetet?	  Att	  forska	  vidare	  i	  hur	  olika	  interpretationer	  kan	  se	  ut	  
beroende	  på	  om	  interpreten	  är	  utbildad	  inom	  musik	  eller	  inte,	  om	  andra	  hjälper	  till	  med	  
tolkningen	  eller	  inte,	  eller	  om	  interpreten	  få	  lyssna	  på	  ett	  klingande	  exempel	  eller	  inte,	  
tror	  jag	  kan	  vara	  mycket	  intressant.	   	  
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